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JAN PIARRE ARBELBIDE kalonjea (1841-1905)
ITHURBIDEA ZARO-ko burguan
Nafarroa Beherean Donibane Garaziko harresien bazterretik, 2
kilometro doi-doia egin orduko Zaroko burgura ustegabetarik bezala
heltzen zarelarik, bapatean agertzen zaizu herriko eliza xumearen eta
honen inguruko hilerriaren lehen auzo, Behorlegiko mendi zorrotzaren
gainetik datorren ekialdeko eguzkiak argitzen duen jauregi itxurako
Ithurbidea deitu etxe eraberritua.
Etxe-aitzineko ataburuan Arradoiko harri gorrian zizelkaturik
daude bat bestearen gainean bi idazki interesgarri:
Goikoak dioela hitzez hitz :
16 - 72
Baccalaureus presbyter Iturbide
Hoc domicilium fecit in lapide
Precans Deum toto corde et ore
Eta pekoak berriz honela :
Muri cum tecto ejusdem domicilii
Impetu violentis turbinis eversi
Cura rectorum Ascarat et Hasparni
Magnoque labore domus Domini
Ad gloriam Dei fuere reparati.
1787
Latinik ez lekikeen gaurko irakurlearentzat erranen dugu beraz
euskaraz :
Lehenbizikorik, 1672an, Jainkoa otoizturik, aho betez eta bihotz
guztiz, harrizko etxe hau egin zuen Iturbide apez bakalauredunak.
Bigarrenekorik, etxe honen beraren hormak eta hegatsa, ekaitz
basa baten oldarrak irauli izanik, Azkarate eta Hazparneko erretoren
arretari eta Jainkoaren etxearen lan handiari esker, berregin ziren
Jainkoaren lorian, 1787an.

Lehen harri gorrian aurkitzen dugun Iturbide izena asko hedatu
bada geroztik mundu zabalean eta, besteak beste, Mexikoko enperadore
Agustin Iturbide (1783-1824)-raino heldu, ez dute oraino deitura hori
arrotz gaur egun garaztar anitzek.
Bizkitartean Zaroko herriko etxean eta Baionako apezpikutegian dauden
paper zaharretan so bat egin orduko konturatzen gara, XVII. mendean,
Zaro Iturbideko jabeak Iturbide-tarrak baldin baziren ere, XVIII.ean
Iturbidea berreraiki zuten Azkarateko eta Hazparneko erretore jaunak
Etxeberri deitzen zirela, lehena Mixel Etxeberri, Xarlex Etxeberri eta
Maria Iturbidekoaren semea, 1761eko maiatzaren 16an apeztua eta
1790-eko paperetan Azkarateko erretor ekarria ; bigarrena berriz Martin
Etxeberri, menturaz aitzinekoaren anai-erdia, Xarlex Etxeberri eta Maria
Ospitaletxeren semea, 1738ko maiatzaren 23an Zaron jaioa, 1763an
apeztua, 1775ean apezpikuaren idazkari egona, 1779an Urruñako erretore egina, 1787az geroz Hazparneko erretore bezala higatua eta bera
herri horretan 1813ko irailaren 25ean zendu arte guziz aipatua izana.
XVIII. mende ondarreko urte ilunetan alabaina, Martin Etxeberri
Iturbideko apezak Baionako apezpikua ordezkatu zuen lehenik
1789an, Nafarroako erreinua suntsitu aitzin, erreinu horretako hiru
ordenen biltzarretan. Gero berriz Frantziako Biltzarrak behartu zituelarik elizagizon eta emazte guziak zineginez onartzera “Constitution
Civile du Clergé” delako legedi berezia, Hazparneko erretoreak bere
hiru bikarioek bezala, 1792ko otsailaren 6an, meza nagusi ondoan eta
herri gizonen aitzinean, hitzeman zuen lege zibilari jarraikitzea, baina
« Apostoluen Erromako Eliza Katolikoari doazkion arimako gaietan
izan ezik ».
Herri gizonei iduriturik ez zela mintzamolde hori onargarria,
martxoaren 6an zehazkiago eta gogorkiago mintzatu zen Hazparneko
erretorea, Parisetik jin manuei jazarriz. Orduan hasi ziren Iparraldeko
apez gehienak, Villevielle Baionako apezpikua buru zutela,
Hegoaldera ihesi joaiten, saldoka .
Anartean, bikario jeneral kargua ukanik, Zaroko sorterrian aterpetu
zen Hazparneko erretorea. Handik bere apezlanei jarraikitzen zitzaien
ahalnolaka, berdin mugaz bestaldera iraganez, Luzaideraino, ezkontza
edo bataioen egiteko.

ETXEBERRI-tik ARBELBIDE-tarretara
Bizkitartean 1801eko konkordatuaren ondorioz, Iturbideko Martin
Etxeberri apezak berreskuratu zuen Hazparneko erretore kargua eta
ohartzen gara, Errepublikaren XI. urteko « véndémiaire » edo
mahaxteko 15.ean, adibidez, Zaroko herriko-etxean eta Raymond
Ithurbide auzapezaren aitzinean, Martin Arbelbide semebitxi sortu
berriaren lekuko agertzen dela Ahasbarren-eko erretorea, sinatzen
duelarik, “Martin Etcheverry curé” (sic).
Egia erran, Martin Arbelbide honen aita Bernard Arbelbide, ez da
Iturbideko nagusi ekarria paperetan, baina bai Bizkaiko nagusi gazte.
Badakigu bestalde Arbelbide izena sartua zela lehenagotik Iturbidean,
zeren eta 1789ko otsailaren 28an etxe horretan sortu baitzen Jean
Baptiste Alberbide delako bat, bere bi osaba Etcheverry anaiak bezala
apeztu behar zena.
Aire-ko seminarioan irakasle egon ondoan, Janbatista Arbelbide
Hazparnen bikario izan zen eta gero Baionako katedralean, 1818-tik
1834-ra ; San Andreseko erretore zegoen aldiz 1834-tik 1858-arte eta
azkenik katedraleko kalonje, 1882an zendu arte, bide ederra irekitzen
ziela Iturbideko etxe beretik, XIX. mendean, jalgi ziren deitura bereko
bi iloba apezei.
Zaroko paperetan irakur dezakegu alabaina, 1812-ko martxoaren
21ean, Martin Etcheberri Hazparneko erretore xaharra, bere 73 urteekin
( ondoko urtean, 1813-ko irailaren 27an hilen dena), aurkitzen dela,
haren jaiotetxean, bezperan sortu den Mixel Arbelbide Iturbideko
nagusi gaztearen eta haren andre Graxiana Irigoyenen seme Martin
Arbelbide-n lekuko .
Martin Arbelbide hau bada, 1837-ko maiatzaren 20ean apeztu zen
eta urte berean Senpereko bikario izendatu zuten, 1839-an aldiz
Donapaulera bidali, gero 1847-an Domintxaineko erretore ezarri eta
azkenik, 1861-ean, Bezkoitzeko erretore egin, herri horretan, 1888-an,
hil baitzen.

Beste haur bat ere sortu zen ordea Zaroko Iturbidean, 1841-eko
abenduaren 22an, bere buraso Dominique Arbelbide eta Jeanne
Etcheverryk, Pierre Arbelbide izendatuko zutena herriko etxean, nahiz
gero etxekoek eta auzokoek Janpiarre Arbelbide Ithurbideko apeza
deituko duten.
JAN PIARRE ARBELBIDE kalonjea (1841-1905)
1867an apeztu orduko, urte bat egin zuen lehenik Janpiarrek,
Milafrangan, bikario gisa, gero 1868-an, kargu berarekin,
Hazparnera etorri zen, baina 1871-an berak ardietsi zuen
Hazparneko Misionesten etxean sartzea eta geroztik, haren osaba
Martin Etxeberri erretore zenaren ondotik, Hazparneko Garat
Pikasarri eta Deyheralde Xapital hazpandar bi apezek sortu etxe
horretatik abiatuz, izigarriko lanak erabili zituen XIX. mendeko
azken 30 urteetan, bere ahalak oro – ez zirenak gutiak – ezarriz
Herriaren eta Elizaren zerbitzuko.
Berak dioenaz, ohartu zen laster Euskal Herriko mutil gazte askok
entzuten zuela fraidegoko deia, baina ez zekiela nongo fraidetegira
joan. Horrela asmatu zuen haientzat fraidetegi bat Euskal Herrian eraikitzea.
Eta beraz, Hazparneko bi misionest lagun aita Bastres eta aita
Dupérou, “La-Pierre-qui-Vire” Frantzia behereko beneditarretara joan
zirelarik , Arbelbidek eta Cyprien Caillava bastidar apezgaiak erosi
zituzten, 1872an, Ahurti eta Bardotzeko mugetan, Beloke eta Poxeluko
funtsak eta bizpahiru urteen buruko Beloken ireki zen horrela, aita
Bastres lehen buruzagi zuela Belokeko beneditarren komentua.
Handik laster ordea, 1880ean, beste ontasun eder bat eskuratu zuen
aita Arbelbidek , hots, Maule Agerreko jauregia bere 80 eta zenbait
hektarea lurrekin, funts horiek oro erosi zizkiolarik Madalena
Angelina d’Arthez Mauleko andereari, 70 000 liberetan. Ohartua
baitzen ordukotz gure apeza, bazirela Frantzian indar politikoen
artean talde zenbait elizaren eskolak begietan zeuzkatenak Agerreko
etxaldea eskaini zion, alokairutan, bere jabe berriak “Jean Baptiste La

Salle”-koaren kongregazioari eta eskola kristauetako anaiek, 1885ean, nobizio etxe bat hor ireki zuten, mendiz bi aldetako irakasle gaiak
horra erakartzeko gisan.
Baina ez ziren horretan gelditu Arbelbide-ren asmoak, haren hil
ondoko artikuluan Manex Hiriart-Urrutyk idatzi zuen bezala(*),
betidanik bazuen komentuentzat gaitzeko atxikimendua: Uztaritze,
Angelu, Maule, Donibane, Betarramene, Bastida eta bertze
komentu, hemen hurbileko ala han-hara nonbaiteko fraide eta
serora etxe zenbatekin ez zaukan ?
Ez da beraz harritzeko, 1888an, bere misionest lagunek
Hazparneko misionestegiko buruzagitzat hautatu zutelarik, lehenago Betarramen aita Garikoitzek egin zuen bezala, Arbelbidek ere
Hazparneko Misionestegia beregain komentu bezala jarri izan nahi
izan bazuen. Gisa horretan, Baionako elizak, XIX. mende guzian,
apezik gabe Ameriketara joaiten utzi zituen euskaldunentzat apez
euskaldunak bilduko eta moldatuko zituen Hazparneko etxean.
Baionan orduan iragan ziren apezpiku zenbaitek ez zituzten,
iduriz, gaizki ikusten asmo horiek, baina 1897-an auzitan sartu
zen Hazparneko Misionesten buruzagia Baionako François
Jauffret apezpikuarekin eta Erroman eta Ameriketan ibili ondoan
bai eta, Archives des Missionnaires de Hasparren liburua,
Buenos-Aireseko La Vasconia-n argitaratuagatik bere defentsarako, Janpiarre Arbelbidek bere auzia galdu zuen.
1899-ko uztailaren 14-ean alabaina, Janpiarre Diharce bikario
jenerala eta Juanchuto katedraleko erretorea Erromara joanik
Baionako apezpikuaren izenean, bi jaun horiekin bildu zen
Janpiarre Arbelbide bera, Vives y Tuto kardinalearen aitzinean eta
onartu zuen Hazparneko Misionestegiko kargu eta ontasun guztiei
uko egitea. Ordainez, hitzeman zitzaion Baionan kalonje kargu
soila izaitea.
Hortik lekora, Baionan kokatuz geroz, bere xokoan, egundaino deus izan ez balitz bezala, nehorentzat hoztasunik gabe, ez
eta lanari den gutiena uko egin gabe, Hiriart-Urrutyk zioen
bezala, urte ilun haietan, orotara barreiatuak zebiltzan hainbeste
(*) Ikus artikuluaren kopia liburuaren azken eranskinean, 525.or.

fraide eta serora urrikari zituen, laguntzen ere ba frango, beren
behar-orduetan, baina azkenean, urtats irian, loeria batek harturik, hamar dotzena bat egun iraun omen zuen eri eta azkenean
urtarrilaren 27-ean hil zen , hainbat zahartu gabe.
Orduan zuen idatzi Eskualdun Ona-ren zuzendariak, otsailaren 3-ko zenbakian, jadanik aipu dugun artikulu arraroa, begirune handiz goresten zituela Arbelbide zenak berak bere gain hartuz edo adixkide zenbaiten laguntzarekin, egin zituen edo hasirik utzi, ezin bururatuz edo ez haizuz, hainbeste obra handi.
Nahiz lan horietan, bere kar beroarekin, beti alha zegoelarik
haren gogoa, urruntxegi zoan menturaz, xede bati buruz oldarra
behin hartuz geroz, ala xede onak zituelakotz, uste zukeen beti
zuzenean zela ? Galde ikurrarekin airean utziz perpausa, bazirudien Hazparneko bikario ohi zenaren beretter egona zen kazetaria ez zela sartu nahi Jaun horrek Janpiarre Diharce Hazketako
hazpandar bikario jeneralarekin Misionestegiaz izan zuen
auzian. Horra zergatik zioen jarraian: Bego hori Jainkoaren
gain!
Dena dela, ez zuen ahanzten Manex Hiriart-Urrutyk, nahi
bezain barne eta inguru handia izanik ere, kalonje zenak ukan
zuela denbora batez zer jasan, ez eta ere, bere itzulika guzien
ondoan, ez aitzinean, behinere ez zuela apeztasuna eta erlisionea
ohoratu baizik, hura baita ororen buruan beharrena.
Bizkitartean dolu dugu Larresoroko maisuak, bere artikulua
bururatzean, geroxagoko utzi baitzuen, luzeegi lihoakiokeelakotz, Arbelbide zenaren eskuarazko liburuez eta euskarentzat
zuen atxikimenduaz mintzatzea.
Aipamen xume hori baino gehiago hartze zuen gure ustez
gaiak Gero dioenak Bego baitio alabaina, Axularrek abisatu
gintuen eta oraingoan ere gertatu den bezala. Hor dauzkagu
beharrik lekuko onak, Arbelbidek berak bere lagunekin kurutzatu zituen gutunak, bai eta ere berak argitaratu zituen liburuak.
Goazen beraz, labur bada labur, lekuko horien ikuskatzera!

GUTUN ETA LIBURU
Aita Arbelbidek, 1898an, Ameriketan argitaratu zuen Hazparneko
Misionesten artxibo liburua aurkitu genuelarik Baionako Seminarioan,
Victor Dubarat historialariaren ondarean, irakurri genituen kalonje
zenaren lehen eskutitzak.
Erran genezake negozio idazkiak direla gutun gehienak eta berak
Euskal Herrietan kokatzen lagundu zituen Beneditar, La Salleko edo
Ploermeleko fraideen eta Angeluko, Uztaritzeko edo Bordeleko seroren buruzagiekilako harremanak dituztela orozgainetik aipatzen.
Denak frantsesez dira eta Arbelbide apezaren fedezko arrangurez
dihardute.
Irakurri dugu bizkitartean bestalde euskaldun astekarian barne eta
inguru handiko gizona zela gure kalonjea eta hori bera erakusten digute azken denboretan Euskaltzaindiaren Euskera agerkarian 2002 eta
2003-ko, « Barne Historia sailean », P. Broussainen eta R. Azkue-ren
gutundegietatik argitaratzen ditugun erdaraz ala euskarazko anitz
eskutitzek.
1891-eko maiatzaren 6-an Piarres Broussain-i Parisera bidaltzen dion
gutunean misionesten buruzagiak eskatzen dizkio bi liburu, guretzat
haren kulturaren adierazgarri izan daitezkeenak: lehenik, Frédéric
Mistral (1830-1914) idazle probentzalaren obrak frantsesera itzuliak eta,
gero, Charles Nodier (1780-1844) frantses idazle erromantikoaren artikuluak hizkuntza gutituei zor zaien begiruneaz dihardutenak.
Handik laster Mistral-en 4 liburukiak eskuratu dituelarik, Estebe
Lapeyre-k(1840-1893) argitaratu duen Credo euskal liburu berriaz
mintzo zaio gure apeza Pariseko adiskide euskalzaleari.
1899an aldiz, Baionan kokatu delarik Arbelbide eta Hazparnetik
heldu zaizkion adiskideen deiei ihardesteko herabe, Piarres
Broussain-i galdatzen dio ez ote lukeen egin nahi Azkue eta
Darricarrèren bitartekari, jaun horiek biok euskal hiztegilari amorratuak baitira.

1901 eta 1902-ko urteetan badakigu Azkue eta Broussain-en gutundegiei esker zer harreman hertsiak izan zituzten Arbelbidekin bai
Iparraldeko bai Hegoaldeko euskalzaleek ala Anton Abbadiak utzi
diruarekin Euskal Akademia edo Ikasola baten sortzea amestu zutelarik ala Euskalzaleen Biltzarraren buruzagitzat Adéma xaharraren
orde Arbelbide ospetsuaren ezartzea adiskide batzuei gogoratu
zitzaielarik
Ohartzen gara ordea Arbelbidek bere atxikimendua erakusten
badio preso sartu duten Sabino Arana Goiri bizkaitarrari eta
Euskalzaleen biltzarrari leial egoiten baldin bazaio, ez duela horrengatik, neholaz ere, elkargo berriaren aitzindari ikusten bere burua.
Bestalde ikusten dugu, orduan Frantziako Gobernuak kanporatu
dituen irakasle kristau bretoinak nahi ditu Arbelbidek Azkueren bitartez, Bizkaialdean aterbetu, han has daitezen beren eskoletan euskara
irakasten gaztelaniarekin batean, bretoin hizkuntza irakasten omen
zuten bezala frantsesarekin batean Bretainian.
Dena dela, XX. mende hastapeneko urte nahasi haietan gatazka
itsusirik izan dela gutarteko euskalzale anitzen artean aitortu behar
dugularik, atsegin da ikustea Georges Lacombe euskaltzainaren
gutundegiari esker, Arbelbide apez euskalzaleak eta Julien Vinson
euskalzale antiklerikalak elkarrekin kurutzatu zituztela 1888-tik 1902ko hamarraldian, 80 bat eskutitz bederen zinezko lankide baino gehiago adiskideek bakarrik egiten dituzten bezalakoak.
Bokazionea edo Jainkoaren deia, bere 404 orrialdeko lehen liburua
argitaratu du alabaina Janpiarre Arbelbidek Lillen, San Agustinen
elgartasuneko moldetegian, 1887an eta Julien Vinsonek eskatu dio
liburu hori egileari 1888-ko maiatz irian. Berehala, bere lehen gutunean, liburugileak ihardesten dio galdegileari, biharamunean berean
atseginekin bidaltzen diola delako liburua. Lehenago ere eginen omen
zuen, helbiderik izan balu, jakinez geroz zenbat maite duen euskara
jakintsun handi horrek.
Urte bereko ekainean baditugu Arbelbideren beste bi, hiru gutun,
lehenean aitortzen baitu gure apezak berak dakien euskara gehiena herriz
herri bere misionest lanean ibiliz duela jende xehearen aho-mihitan ikasi

edo berrargitaratu berri diren euskal liburu onetan, hala nola Axular,
Haraneder edo Mendibururen obretan. Liburu zaharrak aldiz , düi doia
bizpahiru ditu irakurri, hauek baitira: Eliçara Erabiltceco liburua,
Joannes Etcheberri dotor theologoac eguiña, 1665 ; oroit ez den
Sohütako apez batek egin katixima eta Arüeko beste apez batek egin
150 bat orrialdeko liburua. Zorigaitzez azken bi liburu hauek norbaiti
prestatu dizkio eta berak ez daki nehoiz berreskuratuko ote dituen.
Ondoko gutunetik ikusten dugu, Vinsoni esker ohartu dela
Arbelbide, berak prestatua zuen Arüeko apezaren obra, ez dela
Tartasen Ontsa hiltceco bidea, baina bai Arima penitentaren occupatione devotaq, hau ere idazle berak egina 1672an.
Hirugarren gutunetik hara nabari da Arbelbide izanen dela Julien
Vinsonek 1891.ean argitaratuko duen Bibliographie de la Langue
Basque deitu lan nagusiko lankide garrantzitsuenetarik bat .
Horren lekuko dauzkagu Arbelbidek idatzi beste eskutitz guziak,
haiek aipatzen baitizkiote bere adiskide jakintsuari bai berak aurkitzen
dituen Leizarraga Bezkoitzekoaren, Haranederren edo Sylvain
Pouvreau-ren edizio zaharrak, urte haietan argitaratzen diren Estebe
Lapeyren, Laurent Diharassarry-ren edo Ithurry apezaren obra berriak
eta, nola ez, Arbelbidek berak, 1887ko Bokazionearen ondotik argitaratzen dituen beste liburuak.
1890.ean alabaina argitaratu zuen Lillen eta San Agustinen moldetegian, Erlisionea; Eskual Herriari dohazkon egiarik beharrenak, 480
orrialdeko liburua; 1892-an ukan zuena bigarren agerraldia.
1892.ko urte berean eta beti argitaletxe berean, agertu zen
Hazparneko Kalbarioa izenarekin, bi urte lehenago Hazparneko
misionestegian altxatu zen Kalbario mendiko kurutzebidearen ohoretan egin prediku eta kantiken bilduma.
1895.ean azkenik, Arbelbidek argitaratu zuen, beti bezala Lilleko
bere argitaletxean Igandea edo Jaunaren eguna, Meza bezperen
otoitzekin, 226 orrialdeko liburua.
Baiona, 2003.eko azaroa
Pierre Xarritton Zabaltzagarai
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Mariak lehertuko du suge gezur·
tiaren burua.
(GEN. 3. 15.)
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Oi Afaria. Am4 gllzielarik han.
die1la eta hooermG, otho£ onets zaztJ,
eta har osok£ :;ut-clzat me lilmrtt
chume hmt.
Bereuaz ahal gtttikoG t'z41lagatik.
z:el.: ltrgmlduz egw dcmJ:e bere 011gi
podtia.

E tIlol.·ozu berm: argi detsa1l elle

herriLar Esl.·ualdltttak. Ag£an phis<
l~ tuko dtt hekien bi/LOtzeLan amodio
/latuli oat Erlmimearent.zal, Eliza
... katolii:oarcntZ4.1t, Aita·Sai1Idllarcnt-
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zat .'
Eta !Ion fgticn duC1l ber, baduket

nil: me lanarenlzat saririk askt'o
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1 Jaun Incbauspe Bikario- .~

1 Jeneralaren Baimena.
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Irakllrri dugu faun

Arb~lbide

MisiolUSten

aillllSJ1uiariakecill dum/iounI bat: Erlisionea,

Eskual-Herriari dobazkon egiarik beharrenak
tkn"/&ana, eta gog-alii: ones/en

due"

argitarat

dadim.
lzigtlrri da gure dembora" i/ertlllak Er/isio1le saind1J4ri egilen dum prla; eta Erlisionea
oaf/a jainkook g7.zo1Ulri em011 die" t,uorik
e1110"

balwsma, premia/SIt da eJIi" gehiago /resar hurt

gal et dezogtJ1l, ela hor/akote ezagut dezafflUl
oat Dakllflrrik tk/a jainkoak nJl(m dmJkuna.
nolakoa den, :ur irakastm dn-ollhm eta soil,
on/asu" handiak dakharzkun 11l1md1l Imntako
eta bertzeko.

Causa Iwrie/: kllQttsi/urm dj/It Es/maldun
iraJ:unailtak faun Ar6elbitlerm {ibunum. Eta
::u atsepnallolako eslmara garbiaren ;rakuTt·
eta / Itoin trtbeki eta 1lMaikiErlisione~ egiaril.:
gormu min/zo den eskuara!
Gutiziatzeko aa !Jeraz Iilmru Mtt EskualHerrikq famili.~ grttielaJl klul.1tsi dadim eta
orlltarekin ira/mr.
Bnyonan e1llano, tlrlluzrriiaren se;yan, T8f)O".
IndtatisjJe, Bikario-Jmerala.

Donlane-GaTilzin, martchoilreD 2!5a.ll, lSSQa.a.,

E,te ad;skide Inaite eta olUJragarria.
Le/un en 6anakien slIre a/wO' 6erri, oainan
hre::iki ha;nitz agrada/I/. zif3aitlJlI. dz«/a
hurIJilltirur lI1/lu, argi/ara:si ;;;nduen /ilJurua:
Bokazionea edo Jainkoaren deya. Noltz oerat
e:: nintzen /ehtDnkill/otlmko cuk lHrrikiegill ela
irakurturat e11lan derautamtn /iburu httn;?
Bunttik·bur11 irakllrri du/,eta oue/m/a errai·
/~ko,a/~gera/3m 'la£:: ~/a obc/m liourll be"i Iwri
EsklUz/·Herrian 11alr; oai/ut:u oarraya/u, d~/a~
ko/& gai, me usta segurik, o11g; luzinilzen egi/eko
lte/duko den herr£ eta [.l11';/ia gusie/lln.
Gu, Eskua/dunak, oai sbuste egm&koari
a/chikiaR gare ela mai/e dugu cure Er/isio,ua,
oainan oeluzr dugu en ail/tor egin Erlisione
sai",iu eta edu Iton- e;; dugu/a aski e::agulz~n,.t/a
bereziki gu/i& gehinuk et: gindakilu/4 errailm
ur arrazoin eshl oen/sutlt&koen gainean dngoen
berllla/un'k eta jinka/urik.
Bada iaki/ale horrnl tskasa esRQ.$ lzandia
de/a deraul.:a/ girich/i1to biriall. Erlisitmea,
hare" irakaspCJlak,1101t Jlahi eta lIo/a nahi ge::ur-

XII

DAfiJIENA.

taluak eta laidqstall4ak dirm demoora gai'~ harl
tan, bailtzpadako gauza do girichtinO(lJ: izrm
de:JaIl jakitate bchar dma, bai bere Sll/CS/tall 1nl·

ha eta gudu g7tzim boric/lam Imzkar irauteko,
ba; eta ere oeharo,.dualt goraki do aumrki
i/mrdesteko Ittlri jacarl&Ul di,,/men ahopaldi Ile,.-

rcoes ell i&um"t.sueri.
Ora; arte ager/u dire" Eskuara·/iburuelolt.
eni1U.t du erokusteN gure ErlisitJne sai"duarm
r;inundua/e nota dirm arrazoinik Itozkar eta
IwlJerena ftnkatuak? 60;nel: ailu Jainkoa gani!:
delako frogak clu/uki emaiten ?
Zun", Lure libunJari e.sker. Es/ma/dun ira~
k'lrlsaikak izanen dire argiluak frog-a eta arra::Join premia/su horiengainean.Bai,JakilleJl dute
etafrog-altlko errecltki E disionea tZi1t beharragoa.
dela, ala / ainkotiri tor rayon ohorearm billllrt/uko, ala gizonak tlffartasunean brd·eta be/ucltttlsrwean osoki Ittgulltuko, da e11 de/a Erlisione egtiuko bat oaueJl., fesu-Cllristok irakllatsi
duena.- jaJdnendute etafrogatuM,a1de Oaldil:
fuu - Kristo jainko dela, bertze aldetill, Ilank
r'TUtik /urnrat ,kltarri drun ETlisionea, landatu Ita 1Ho!datu dum Eliza eta AjNJSloluek
11lUndUaTcn eskualde guzutdTat hedalu dlluna,
dela Elzi:a Katolillo· ETTb11lan04, ela beTas
EN::a II0ri de!a bakharrik egiasko Elli;a, flalako g'ismt 'Ion nmo,. e8';n salba baiti/oke bat"zm
ae ltaren irakaspen gUfu'ak sine/siz ela atchikt';;

BAIMENA.
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ItaI'm 1Jla1zammdlJ guciak. - ]akinen dule eta
froJ[a/uko Aita·Sailldua de/a, ]esu -Kris/orm
ordain o(sa/a, E/iza griciaren Ainlzindan' eta
Artsaiu"itltISld,girich/illO grrzim irdkasteko da
manatzel.:o eskua eta iudarra dauknna sinesteari
eta kOlztzient&iari dag-ogkOungalUetml, eta hor:'
dm Klt/i£neko 'enganioaren irriskurikgabe.Hortokotz ere Aita-Sainduak behnr due/a,luzren
a/kltia e::arria den IJirian. erralt 11alJi lJaita
Erroman. 1zartsi izalt eta errep. ez dat/ienuat,
Dere karguM egiRbidelan, bera baiTW nausiap
"DJe. icall trahallJ.D.. - Z ure Iwurook irnJ:atsiko diodate oraiIUJ b!rtze elMfrtl1lgo: luzla1f/l1a
fetleare/~ premia gw:z&-gaine!loa; no/tl gu-ganat
luldu izan dirm ]ainkoak eman egia!.: eta
1ltaJilia!.: .. 1toudtk he/du den si"este-eskasa eta
zer olldon'o ikllaragarriak dakllarckm biJIilwll'
tako eta bertzeko .. zombat artharekin bellar dugti1l Er/is,d1tea ikluzsi ela fU1ltsez jakin,gai ;zan
gnitezen grlre sincstea turrazqin $U;;C1t ela hackarrez argitzeko ela jinJuztzeRq.
Horiek gv.tiak errallok dire zure lihuruan
arlhask,., llasaiki. g'U61£R Itomprinituko gtsan ..
dire ere lagunduak luutluvunka etsnnpiu eta
ichtorW wn' irakas111emJ.: E1/unnuzk e/4 garbie
nak arg"it::nz ditu:stettt::.
Ec dih~t ahantzi belUlr lznllC1S li!mruarm
alllaballt8an StuZ Frantsesen HeTt!Il-0rdrea::
etaharellErregelaz emai/en ditutsun fhehe/asu"
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pun .. sur l~ Pope, dlCf visible de f Eglise.... dc.,
du -writ/s pltlS que iamais iluiispefUooks.

Er.. if/et, us 'VIrills l/ant parliculuTnflntl
!la/lues tlllJriclu par l'impilll cilllltmjoraine. iJ
Ilait opportun de ","nun;,. con/re as attaqlUs
"(!Spn"' de nos OO1t1US popula/ions basques, que
/'erreur pours1IftJiJSqtle dalls leuTS villages Ics
plus rem/Is.

A tW; fais-je lu

1J(EUZ uS

plus art/mu pour

que clt.nque f"J'er IJasgue passUe 1111 utmplain
devolrt btllJuvrage, et que Unu, graxds et petits.
se r.ourn'ssent de la doctrine qu'ii con/ieltt.
Veuillez «grltl', d,er et vllllrl rmu~ avec mes
f"ici1ali01tS, - i'expression de mtS smlillullls
affechU1Lt: et dlvoub.

Bayo",u, I.Jjuillet 1890.
DIHARCE, vicaire general.
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Erllslonea Jalnkoarl baltezpada
zor diogula. c c : : ; : : : : : : ==

•
Erllslonea zer den. _
Slneltea.~

Eglnblderlk boharrena:

Sln6li16gabea, ZQr zayon bez• .!a gax-

t1gatua. - Obrak ere osokl beharrak._ ErHslonea .lalnkoarl baltezpada zor dlogu. _ 81

Garazlarreo eginkari ederra.

m

ER da Erlisionea? - H itz hori.
E1'li$iolle4, erdara latinetik har.
tua da eta erran nahi du : bala
ber/zean estekatzca, clgarr£ la/zea, batasunean tma£tca ( I ).
Erlisionea da beraz esteka berez! bat,
gizona bere Jainkoari lothurik deraukana.
Eta bi moldelara gertha daiteke hori.
Ezen lehenik Jainkoari esteka gaitezkc
sinetsi bebar diwgun egien eta atchiki
behar ditugun legeen bidez. Eta bestaltle.
Jaiokoarekin bat3Sunean emaa gaitezke
gu~bailhako obidura on eta ekharritasun
goraitiar batez, Izaite Soberano had zor
zai1.kon goresteak ekhartzen diozkagularik.
Beraz, no1a ere hart zen baituzu eta
hala, Erlisionea dai[eke : Edo sinetsi ela

Z

I.

Vinculo piel,a\is obslrfcl! Dell tt relilfolli SUlJlU5; und~

ipsa. Relib>io uornen aeeepil. (Laet.)
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atchiki behar diren egia eta legeen bilkhura; edo bihotzeko jarritasun bat.
ekbartzen gaituena ala Jainkoaren maitat·
zera, ala haren beldur izaitera, ala gogo
onez eta nahikunde bandiz besarkatzera
harek irakatsi eta manatu gauza guziak.
Erran behar dut oraino Erlisionean
badirela bi eginkari suerte. Batzu dire
Erlisioneak berak manatzen dituenak,
hala-oola adorazionea, sakrifi zioa, othoi tza,
hitz batez Jainkoareo goresteari hurbildanik behatzen direnak. Besteak aldiz ez
dire manatuak, bainan halarik ere Erlisio.
neak Jainkoari buruz ibilkatzen ditu. cz
izanagatik berenaz Erlisionesko urratsetarik i aria hortaz zion Jaundone Paulok :
Beraz. ala jan dezazuen, ala edan dezazueo,ala bertze zerbait egio dezazuen,oro
Jainkoaren ospatzekotan egin zaitzue (I).
Erlisioneko eginbide horietan beharre.
na, bertze eginbide guzien erroa eta zi·
mendua, hau da : Fedea. sinestea, Jain.
koak bere Elizaren bidez irakatsi egia guzien osoki atchikitzea.
Hortakotz dio teologo handi batek:
Sioeste zuzenek egiten dute saindutasuna : Recta dogmata faciu1lt sand£tatcm.
( B. Alb. m.gn.) Hal.ko moldez non,
I. Sive ergo mandue.:r.tis, sive bihili~, si"e aliud quid facilis,
olnnill in glorill.m Dei r.cite. (I Corilll. 10, Jr.)
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ez bazinu egiazko sineste garbi eta hazkarra, debaldetan bailitezke gainerateko zu~
re entsegu eta eginkari hoberenak.
Egia da bai sinestegabeak ere obra
onak egin dezazkela, bainan ez daiteke
sal ba, e.z daiteke saindutasunerat hel. San
Hormisdas Erromako Aita Sainduaren
errana da hori : Prima sa/us est reda fidei reguiam cus!odire et a &onstiiutis pa!rum nutlatenits deviare. San Damiano
Elizako Dotorrak ere hola-hoIa dio. (I)
Eta berdin oraino bertze Dotor batek,
San Bonabenturak. (J)
Jainko maiteari esker, bethi osorik eta
hazkarrik dago Eskualdunen sinestea.
Bainan g ... re sineste zahar horri etsai
frango jazanzen ari zaizko; geroaz bel.
durtzeko dugu.
Gachtaginen ausartzia emendatzeare·
kin, agian Eskualdunen zuhurtzia ere
emendatuko da; eta beldurtzetik urrun,
sineste katolikoaren ets3yeri behar den
kopetarekin ihardokiko dioteg-u. Bertzela
ere ez da gaitz sinestegabeari bum egitea.
Nihonek ikhusi gerlhakari huntarik ikhusiko duzu.
~una beraz zer gerthatu den berriki
I. Sine re<:U, fidc:quo.: nee J\lS<tificatiooiscoustqllitllrsn1unn,
nee vilam promc:retur ;nc:m:lm.
2. Firln p.ineipium est Rctioois, ha,i, tC ~I.biljmeolllm
charitatl,.

[ ZATHlA. -
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gure eskualde hotan; bitchi bezain edcr
eta aiphagarri da.
Mauleko merkhatutik etcherat heldu
ziren bi Etcheko-Jaun ; bat arras ga~tea.
bertzea berrogoi eta hamar urthetako gizon erne biphil bat, eta biak Bilhirindar
eskualdun garbiak.
Maulen hartu zuten burdiobidea. Ez
zjren bakharrik ; hekiekin heldu ziren bospasei emazte.
Handik hirurgarren trikaldiao jiten zaYOle gizon locH phizu bat, sua bezain
gorri eta heinbat arnOlua. Sarthu deneko
abiatzen da erasiao. bainan oola? abo-'
paldi tzarrenak aurlhikiz.
Lehenik zer-nahi errailendu Aita-Sainduaren kontra, Eliza Katolikoaren konera. bai-eta Jaiokoa beraren kontra.
Eta nola Erlisioneari jazarlzen zayooa
bertze putzu batetarat erortzen baita lasler. gure gizon hori abialzen da lohikeriazko elhe lizuo ikharagarri batzuen erraiten.
Ichilarazi nahi dute; ez da borthizten
beizik. Zikhinkeria goitika eta ahotraka
dario.
Bainan han zen Bithirindar EtchekoJaun erne biphila. Arbutiko trikaldira jo
duteneko. jausten da eta oihuz abiatzen ;
Hd! hel! Aziem]a ht-Itz handi bat barne-
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rat sarthu zauku? Athera Za7.ue laster
hemendik ! Oro zikhintzen ari ditu !
Jcode multzo hat biltzen da; ikhusten
dute gizon gorri lodia salas ikharagarrie~
oak dabiltzala irri karkailaz.
Berehala nor den ezagutzen dute, eta
guziek baltsan : To I hori dea? Lebeneko
beea arai ere: cleazko as/oak aUl'tlun ere
0".,.0

I

Kamporat khentzen dute, gibel aldetik
ostiko zombait emaiten, eta oihu kalapitan dagoela here gisa uzten.
Holachet gaztigatu behar litezke horrelako guziak. Erran·zahar batek dio: Ber~
rlto eta sas:" sa£lari aihotz 80rrolza., J0
beraz hazkarki holako solasetan ausart
eta trebe dircnak. Hekien ichilaraztea,
izurritearen eta ustelduraren khentzea da.
Garbitasun sainduari bihotzez atchikia
den arima. d'!:mendren gogoeta lohiak
barritzen du; are gehiago izutu bebar
gaitu Fedearen kontrako demendren gogoeta, elbe edo eginkariak. Orhoit bethi
egia handi huntaz :. Salbatu nahi denak
behar du, oroz gainetik, osorik atcbiki
sineste katolikoa (I).
Bainan et dago sinestean bakharrik
egiazko Erlisionea. Sinestearekin behar
r.

Q\I;eumq~e

VIllt ulw\ls"Se, ante omnia 0PUI C" III lenC:l.t

e:llhoile..m lidem.\Symbol. S. Ath-.n.l
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dire egintzak, obrak. Horrela dio San
Bonabenturak: Fides debet esse solilia
£n credendo vera fideliter, et magna in
operando ar.dua v£riliter. Eta berdin
Hugo kardinaleak ere: Erlisionea bi
gauzetan datza, sineste zuzenean eta
bizitze onean: Christiana religio £n duoIms consistit: £n sanct£tate ..fide£ et £n
bonis mtJrWus.
Nola beherachago ausarki rnintzatuko
bainaiz egia hunen gainean, ez dut hemen
gehiagokorik aiphatu nahi (J).
Bakharrik diot orai, bi hitzez: ErHsione hori baitezpadako eginbidea dela
Jainkoari buruz. Bai; eta hori rnanatzen
deraukute: 1 0 ikhusten ditugun gauza
edo kreaturek, - 2° gure jite eta jaidura
onek, - ' 3° Jainkoari xor diogun e7.agutzak, - 4° Jainkoaren osogune edo perfetasun soberanoak, - 5° Jainko horrek,
gu egitearekin, izan duen chedeak.
Gizonek bethi begien aintzinean ukhanen dituzte zerua, Jurra, itsasoa, betan
diren hambat gauza eder eta iragaten
diren hambat gerthakari handL Eta horietan orotan kausituko dituzte, baldin beren
adimenduaz den gutiena baliatu nahi
J. lkbu, b,,&arren ulhlall bomprren kapitu.l~,eta bOrlzgUlen uthiao Iaugalun hpitulua.
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badin:.

Jainkoaren

handitasuni:t. haren

botherea, haren zuhurtzia, haren ontasuna.
lainkoak leihorrari dio: ekhar dezan bihia,
:Eta berehaJa egiten du haren nabia.
Hark berak estahzen ditu ~lhayak elbuT churiz,
Hala oola ardi bildots maltsoak i1e guriz.
Hark berak oraino lanhQak ahcharazten,
Eta lurraren gainean hauls bezala hedatzen.
Hark igorlzcn dilu horma kristal iduriak,
Hark neguao "aite ela horma ikhara/{arriak.
Hego beroa du gero bere rnugan bidaltzeo,
Eta elbur eta hormak uharretan igorlzen (I).

Horrela da Dabid erregea bere Psalmoetan mintzo Jainkoaren handitasunez
eta gure alderat agertzen dituen emaitza
eta onta'sun ederrelS garriez.Bai, bai, errepikatzen ahal diogu Jainkoari, Dabid
beraren hitza : Ongi suerte guziak egiten
diozkotzu gizonari (2).
Eta horiek begietsi-eta, nor dagoke
zeru-Iurren egile eta nausi soberanoa
ederretsi gabe? Nor dogoke hari bihurtu
gabe ahal dagizkion aRur, othoitz, ospe'
eta maitatze khartsuenak ?
Isaias profetak dio : Jainkoari bihotzez
daudenek emendatzen ari dute bethi
I. Adipe frumenti satiat te.
Qui dal nivem sicut lanW>.
oebulam sicut cinerem SpaTl.-Mittit cr)'Slallum suam sicut
buccelas., Mtc faciam frigons ejus quis sustinebit 1 - Emiuet
'fcrbum suum et liquefJlciet ea. fl:lbit spiritus ejus et Ouent
aquz. (Pulm. 147.)
2. BonilatetD fee~ti cum servo luo, Domine. (Psalm. 118.)
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arimako illllarrd, ela arranoak iduri, hek
bezala hegalak zabaldurik, zalhu eta haz
kar altchatzen dire zeruetan gora (I).
]ainkoak berak du holachet gure arima
arranoaren iduritan ezartzen. Eta I{uziek
badakigu arranoa dela hel{astinetan hazkarrena, zalhuena, ~orenik airetan altchatzen dena, iguzkiari bekhoz-bekho
eta durduzarik gabe so egiten diona, eta
haren argiari barna sarthurik, iguzki hortan igerika bozkarioz dabilana.
Berdin zayo gerthatzen gure arimari.
Baldin ez bada lJere nahitara makhurtzen,
baldin ez baditu berak izpirituko eta bihotzeko hegalak hausten, ai orduan Jainkoaren ganat altchatzen da, orduan here
baithako jite on eta goraitiarrek Erlisioneko sinesterik ederrenetan finkatzen
o

dute (z).

Erranen duzu menturaz Jainkoak ez
I. Qui spenml in Domino, mutabunt ro.titudinem,assument
peonas sicut aquila:, eunent Cl noD laborabuol, ambulabuot
et non deficienl. (Isa. 40, 31.)
2. L'ime humaioe demande la v~rile et le bien inlinis, seuls
proportionn~si ses deirs; et 1'011 ne doit pasehtrchc:r aillcul'$
la cause du peDChll.nt que montrent le:s petlples pour le chrisliani$mc:, dh qu'illeur est annone~. (Essai sur f btrJifjJ'D1U,
I vol.):- Cc $Crait un bel QUy'age ~ue «Iui ou 1'00 entreprendratt de prouyer qu'il ot plu$ difficile de ne pu eroire
que de eroi.e. (O'Aguessnu, Le/bet.) -Malgre DOIK vers le
Cid il fauI leyer 11:$ yeu". (Alfred de Mussel.) _ 0 Ultilllllmmn imill/le natundiu, c!Jn"1/iD.1UI:! (Tertul!.)
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duela gure ohoreen beharrik. Hala da;
eta nork egundaino bertzerik eman dio
gogoari?
Bainan Jainkoa zuzenLasuna beTa da,
eta baitezpada nahi du bakholchak bere
eginbidea arthoski bethe dezan. Eta ex
othe da meneko bateD, eta bereziki here
izaitea beTa bertzeren ganik deraukan
baten eginbidea. here l1ausiari eta egileari
ohore eta jauspen ekhar dezoD ?
BeTaz zuzentasunak galdatzen du Jainkoa gorets dezagun eta gauza guzietan
haren nahiari eroriak iz:\n gaitezen.
Norbaiten ganik oogi handiak izan di-

tuenaren eginhidea ez oth.:: cia bere oogi
egileari eskerrak emaitea eta haren ganik
derauzkan ongien arabera maitatzea ?

Bai, zuzentasunak galdatzen du Jain·
koari eskerrik handienak bihur diotzogun.
Ezin erran bezembat oogi egin derauku.
eta bethi egiten ari zerauku; diotzogun
ordainez eman gure bihotzetako ahal
guziak.
Eskual-Herrian nork ez daki Jainkoa
dela gauza guzien gaineko izaite soberano
bat? Mugarik ez du ]ainkoak bere 050gune edo perfekzionetan ; izaririk gabe
handia da. zuzena. ederra, ona ; deusetan
~z du demendren eskasik.
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Eta hortakotz. maitagune eta amodio
guziak, goreste eta ohore guziak zor zaizko. Eta baldin, norbait ederrik. onik eta
aberatsik ikhusten dugunean. hari agur
eta ospe emaiterat ekharriak bagare. zombatez hobeki ez ditugu agur eta ospe berak
irakatsi behar jainkoari? edertasun, ontasun eta osogune guzien ithurri nasaya den
Jainkoari ?
Hori bera bilhatu ere du Jainkoak;
eta zer diet? baitezpada hori behar zuen
bilh~uu noiz-ere munduarekin batean gizona egin baitzueo. Ezen ohart huni : Jain~
koa da izaite bat mugarik gabe handia
eta zuhurra; beraz. egin dituen gauza
guzietan chede bat ukhan du bere handitasunari eta zuhurtziari zagokon bezalakoa. erran nahi baita izarigabea; eta ez
daiteke izan Jainko bati dagokon bezalako
chederik. chede izarigaberik. Jainkoa
bera baizen.
Hortakotz. Jainkoak egin dituen guziak
beretzat egin diru. bere ospearentzat,bere
gorespenarentzat. Eta oola baita gauza
eta izaite guzien lehenbjziko ethorburua,
hala-hala behar da izan hekien azkeo
he1burua. Baitezpadako legea edo zuzeoa
da hori. Hola dio gure adimendu choilak
berak,eta Izpiritu-Sainduak irakatsi ezba·
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lauku ere, ezagut ginezake Jainkoak e:g-in
diruen guziak beretzat egin dituela : Un£..

versa propter se11Mtipsum operatus est
Dom£1lttS. (Prev. 16,4.)
Beraz, gure izaitetik ezin berech ciai.
teken eginbidea da ] ainkoari ahal ciakion ahore edo Erlisionne guztaren bi.
hurtzea.
Ecran dut gure gorphutza baliaraz
behar dugula ] ainkoaren goresteko. Eta
hala cia. Ezen, arima bezain ongi. gurphutza ere Jainkoaren ganik dugu.Eta
beraz kamporat agertzen ditugun Erlisionezko urratsak : zeinatze, belhaunikatze.
elizarat biltze. eta beetze asko eginkari,
gure gorphutzen egile eta jabe soberanoari eskeini behar ditugu. Aingeruek izpiritul bakharrik Jainkoa ahaca dezaten,
hori aditzen da, ezen berak izpiritu huts
batzu dire, ez dute gorphutzik Gizona
ordean arimaz eta gorphutzez egina da ;
bata bezala bertzea ere Jainkoak emanik
ditu ; eta beraz bata eta bertzea Jainkoa~
ren goresteko eta ospatzeko baliarazi be~
har ditu, eta nola barnez, kampoz ere
berdin ohore zor dio.
Eta hemen erran behar dut. kampoz
Jainkoari zor diogun goreste hoherenetarik bat deja eginkunde ona, karitatea.
bt:harreri emaiten den laguntza : Eleemo-

I ZATllIA

-

[ KAPITULUA.

13

syna est Deo odor suavissz1nus et hostia
gratissima. (Dionysius Carthus).
San Frantses Asisekoak noiz-nahi erre·
pikatzen zioten Italiako bere herritareri :
Eman ausarki beharreri jatekoa, edatekoa, beztitzekoa. ezen beharreri egin
laguntza, Jainkoari egina da eta ez diozute
e~keintzen ahal chore eta ospe hallosagorik: 0 llamo, eleemosynam pauperi
etargire, per quem illam tr£buis CYeatori.
Eta lehenago San Augustinek erraiten ZUCO, beharreri egin emaitzak iduri
duela. aphezak aldarean Jainkoari egiten
dian emaitza, egiazko sakrifizioa, gure
Jainkoari eskein dezakegun goresterik
handiena ; Sacrijicium cliristiani est, &lee·
mosylla in pallpel'em. (Homil. 29-)
Nahi dut hemen, egia horren irakasmenetan agertu, gure Eskllal- Herrian
berriki gerthatll den eginkari eder bat.
Bi gizon gazte, biak garaztarrak, bazo~
azin Doniane-garazitik Urrunara, pilota
partida baten ikhusteko ariaz.
Horrek baduke orai hogoibat urthe.
Dembora hetan. Hazparnen gaindi
20han Garazitik Laphurdirateko karrusa.
BJ.yonarat orduko bazituen bethi arratseko hamar orenak bederen.
Cure bi Garaztarrak Ba}'onan sartzen
dire beraz ilhunarekin, hamarretako irian:
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eta karrusatik jautsi direneko, ostaturat
kuchian abiatzen dire.
Karrika bethean dabiltzalarik, borra
Don hamabortz urthetako neska bat hurbiltzen zayoten erranez :
Othoi,Jaunak,karitate zerbait egidazue
Jainkoaren izenean!
Eta hi gizon gaztek berehala:
Tenore huntan. haurra. nolaz zabiltza
eske?
Eta harek : Ai J3unak, ex dakit !....
enetzat bethi gaua da eta gau beltza 1....
Aila ohean dut eri, eta ex diol deusik
emaiten ahal, ezen deusik ez dUl! Ai
harek ex daut ez g-aldatzen bainan
badakit goseak hiltzen ari duela. Atzo
argi bat karitatez izan ginuen, eta gelan
phizturik atchiki dugu; Ixderen atsegin
zerbait baginuen, harek niri beha, eta
nik hari I Bainan eere da argia, ez da
ilhumberik baizen gure etchean ; eta orai,
Aitak ikhusi gabe, hunae atheralu naiz
zerbaiten eskatzera Jainkoaran izenean!...
Eta hori erranik, nigarrari eman zen
haur gaichoa.
Bi gizon gaztek orduan elgar behatu
zuten; nigarrez zauden hek ere! Eta
erran zioten haurrari :
Horra zombait sos, zoazi lehenbisiko
saltzailera, eros beharduzun argia, eta
I
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gero zure Aitaren ganat erernanen gaitutzu.
Argiak erosi-eta, haurrak bere etchera
bidatzen ditu bi gizon gazteak. Eskaler
tchar bati gora igaiten dire. gambaran
sartzen, eta ikhllsten dute eri bat, ohe
buluzi baten gainean hedaturik.
Bere alaba ikhusi dueneko, Aitak botz
erdi-hiJ dardara batekin erraiten dio :
Maria, lion othe zinen ?
Eta orduan hi gizon gaztek :
Gure bilha zabilan ; eta zu, adiskidea.
nola zare?
Ai ni, guziek hemen ahantzia, dio eri
dohakabeak.
- Nondik duzu min?
- Ezindua naiz eta goseak hiltzen ari !
Bi gizon gazteak berehala jausten dire
karrikara, ostatura dohasi, jendeak erna·
razten dituzte eta eriari i~ortzen salda.
arnoa eta ahal diren onkhatlu guziak.
Karitate eder horren ondoti~ egin
zuten arratseko othoitza. Hekien loa.
gau hanan, zeruko aingeruek zaindu zuten; eta biharamunean. atum zireneko,
huna Jainkoak zer eman zioten gogora.
Geihenak erran zion here lagun gazteari:
U t7. delz;"gun hor pilota.partidak eta
bestak. Huna zer egin behar dugun hik
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eta nik Jainko maitearen ohoretan. Libertitzeko chahutu behar giriituen diruak,
atzoko gizon eriari eman detzagun, eta
U rrui'iako beztarat joaiteko orde,itzul gaitezen egun berean gore herrirat. Garazirat.

Erran bezala egin 20ten : Eriari beren
sosak eman, eta ichil~icbila, biak etcherat
itzuli.
Eta omi nola behar dut erran eriaren
eta haren alaba gaichoaren bozkarioa?
Oi! getdilu ziren bai hekien nigarrak.
Bi gizon gaztek eroan diruarekin bazuten
ausarki eritasunaren ongi arthatzeko
ahala. Eta handik lombait egunen buruan.
igande goiz batet, Maria eta haren Aita
bazoazin biak elgarrekin Mezaren entzu(era; eria sendolu eta hazkanu zen.
Aita-]ainko Semeacekin
Higual dugu adoratzen,
Izpiritu-Sainduarekin
Hirurak berdin othoizlen ;
]ainko bat hirur Presunetan
Goraki dugu kantatzen.
Menderen mende guzidan
Duela erreginatzen.

•
11 -

KAPITULUA.

EIgarrekllako gure bizilze<ok galdatzen duels Erllslonea
_0

i"

Nlhot1 ez ~gin. hek gun tlgUea nahJ ez du~un{k.
eta ell iD berutltl hek gurl egHea nahl glDitw:ken guzlak. - Horren eskaseao. hainltzek e:z
dutela Itchurazko 11:1'1'81000 bat beb.ik. -l:!.rli.

sioneak nola manalz61l duen jauspe.na buruzagien alderat. - Berdln buruzagleri amodloa
roenekOflD eta erromesen alderat.- Eskua.ldun
eta GlriehtJno. - ErUalone Ilabea, ab6rea. Arra2;oina eta legeak, ErJislonea gabe, gilu:l:a

lllterrak. - Zer dembora hltsesn .ga~n.

rnJ

egina da, baltsan eta lagunekin bizitzeko, eta el here giS3,
bertzetarik behech.
Elgarrekin bizitzerat gakharzkete, bai
gure baitarik dugun pendura eta jile sort·
zeko batek. bai asko gauzetan ikhusten
Jugun elgarren Jagumzaren beharrak.
Bainan elgarrekilako bizitze hortan
deus onik izaitekotz edo arrimu on balean ibilkatzekotz,premia da. bat-bederak
bertzeren alderateko eginbideak betha
detzan : buruzagiek lege on eta zuzena k
ekhar detzaten , bai eta atcbikaraz behar
den zintasunarekin, agertu gabe batzuendako ikhustate sobraniorik eta bertzerendako aiherkunderik ; premiada menekoek
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buruzagieri jauspena ekhar diozoten eta
hekien nahiak arthoski begira detzaten ;
premia da gauza sakratu b<ltzueri bezala
beha dezagun batak benzearen zuzeneri.
eta ez dezagun e1garri dengutieneko bidegaherik egin ; premia da. hilZ batez, gure
Jagtln guzien alderat atchik dezagun. adimendu choilak berak paganoeri irakatsi
derayen egin-molde hau; Nihori ez egin
hek guri egitea nahi er. dugunik, eta egin
benzeri hek guri egitea nahi giniLUzken
guz;ak (I).
Horra bada zertara hehartzen gaituen
Erlisioneak. E.ta nola? Hari heizik
cmana ez zayoo indar gozo etaguziz haz
karrarekin.
Handizki nork bere buruaren itsutzea
eta gauzak arras gaizki aditzea laiteke.
USle izaitea Erlisionea datzala bakharrik Jainkoari berenaz dohazin eginbideen
belhetzean; eta hori. lagunen,buruzagien,
menekoen alderakoez konturikiduki gabe.
Horrelako ustea lukeenaz dio Apostoiu
balek : Ez du harek Erlisioneko itchuI. L'ilude mdhodique des sociit6; europiennes m'aappri<
que le boIl~r indivic!uel et la prospbile publique iOD! en
proportion de I'energie Cl de III pureli des convicllons reli_
~ieuscs. Je ne <;rains pas d'affinnct que tOUl obseTvateur qui
reeommenCCr:l r.ellc ilude ,;o:lon Ics rq;:les de la melhod,·,
e'cst·i·dire avee un esprit d~go: de to...IC itlN: priw.... ue,
sera l:()Jld ... it, par l'ivldenCf: acs [",ilS, a la meme conclusion.
(Le Play, RIj#,,,,, stKin.le).
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ra hutsik baizen : Hujus vana est -relt"glo.
(Jac. J, 26).
Erlisioneak gizona Jainkoari iratchi.
kitzen du, lehenbiziko eta guzien gaineko
izaiteari bezala i eta) ainkoari ohore emaitea bilhatzen duen phondutik. gizona
ezartzen du Jainkoaren manu eta nahi
guzien bethetzeko chedetan, zeren benzela ez bailitekeJainkoaren egiazkiohoratzerik. Eta diot, behin chede hortan den
gizona, ordu beretik ekharria dela, halaoola )ainkoarenalderako eginbideen ongi
bethetzerat, berdin lagunen a}derakoen
atchikitzerat ere.
Ezen, lagune!l alderako eginbideak
Jainkoa-ganik heldu dire, beren lehenhiziko ithurburutik bezala. Jainkoaren nahi
hcrtsiak dire, elgarrekin bizitzeko egin
gaituenaz geroz (I).
Hortik Jaundl'lne Paulok lehenbiziko
giristinoeri egiten zerayen ) ainkozko iraI.Les db: pric~IC:1 du DkalOG"C ,appellcnl "-UK h"mnleS,

dnns dt$ rormulcs lIimpto:s, aisemenl comprises de! moindrcs
intellil!cncrs, la. distinction du hieR ct du m~. Sou~ certain"" innl\tn«:5, donI I'llctiol'l .'en Clterc:ce de tout temps. C6
prkoeptc:ll ,'imposen! DU COf\D mci:l1 :l.V« une lUl!untc intsistihle.lls dCtenn;nem alou e:hacuQ 1 I~I pu SIt propre
...oIoalc! COOlIe: .M'5 !'n2uniws len:lances... En ,hu",~, IJ.
$OIlI'ce du bonbcar Cl de la ['olix ,'en loujour, UOII_le dl.ll' le:
Da:alO£ue ; depuil. k5 prem~ iges de I'hiuoirc. 011. voil
prospttcr les pcIl.pl1!S loOUmn 1 cdlc loi 'llprime, sourrrir «ux
qui la ,·iolc:llt, p&;, e:c.u' qui pel'$istent dan.lellr r~~olte.
'(Le Pla}',I,J Ou:m·,,., eUn1Jk'enJ.)
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kasmena: Nor-nahi,buruzagien eskupean
ethorkor egon bedi : Omn£s an£ma protestatibus subl£mioribus S1ebdita sit. (ad
Roman. 13, r.)
Eta hori ez choilki gizona-gatik eta
gaztiguen be1durrez, bainan Jainkoa-galik eta arimako eginbidez : Prosper &onsdentwm. - Ezen buruzagitasunik ez da
Jainkoaren ganik baizen; eta Jainko
handi horren nahia da buruzagien manu
guzied agur eta jauspen ekhar dakioten.
Beraz, nausleri jazartzen denak, lainkoaren nahia hausten du eta bethiereko
zorigaitza bere gainerat eror-arazten : ij;St
stbi damnationem &qui,'UnL.
Hod da Apostolu handiaren irakaspena, Jesu-Kristo berak ere lehenago hitz
hotaz irakatsi zuena: BihurTozue Zesari
Zesarena, eta Jainkoari Jainkoarena.
Hola-hoJa buruzagieri ere Erlisioneak
manatzen diote beren menekoen alderat
eztitasuna, artha, amodioa; berdin aberatseri beharren eta erromesen alderat.
Huna zeT dieD Izpiritu-Sainduak:
lure ogitik hautso2U gese denari i beharrak, eLa norat bil ez dutenak sarraraz
zaitzu 2ure etchean ; norbait ikhusiko duzunean biluzik, estal za:Zll, eta ez arbuya
zUTekin haragi berekoa den Jaguna (I ).
J. l"mng<! esurier\.ti ~lIem tuum,et egenos vagn$qllC indue

I ZATHIA. -

It KAPITULUA.

21

in dOlllum luam, cum vidc:.;. DudulD operi cum , et CIlruem
luam ne despe:lleris. (lS*i.)
(J) Cum effudcril esunenll KIllmam luam, et 1l0illlam.mic:.
um .epleve.is, o.ielllr in tcncbri, lux lua, ct Icne~ tUa!
efUot sicut meridic.; et requiem lib! (bbi\ Dominus ~mper.
et implebit splcndorihul animllm tuarn, et CUll tun liber.bit
et eris quasi hcrtus irrig"tuI cl sleut foni nquarum cujus non
dcficient aqucc. (ibid.)
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zagien alderat ethorkor, menekoentzat
zuzeo eta ezti, burhasoentzat on eta arthatsu. adiskideentzat zio eta iraunkor
etsa}'cntzat jasankor eta maltso. behar~
rCOIzar emaile eta jeinutsu j hitz batez,
Eskualdun eta Girichtino (I).
N ola eta zertako horiek guziak ? Ah !
hola haita Jainkoaren nahia. eta Erli.
siane duena. Jainkoa zinez ohoratu nahi
duen pbuodutik, horietarat guzietarat
ekharria izanen baita.
Oi! zoin dohatsu laitcken lurraren gaineko bizitzea, guziak Erlisioneko muin
eta bihotz hortaz betheak bagine. eta hartaz bidatzen bagine !
Nark cz luke egiteko ukhan nahi
holako gizon hatckin? Nark ez du goretsiko eta maitatuko ? Gachtaginek berek,
bai eta ErlisioncC17. ukhatu dutenek eta
I. Pead3tll line s\litc de YOY:l&uukutb depum 1829 d"lU
laailOft d'ct4 euntinll.es en qll.elque $OHe I·hi.,er par des
npJXKts ;OUr....!io:l$ ..'!'U la .,~teuJ"5 qui .. ffluent1 Puis. je
...., tcwYl, ni ("D Earope Di en Asie, :locune race chellaquelle la ~U: sociaIe ~e 1 un ~hlS milt d~e qlle cbez Its Has·
ques.C'cst qllt nll1.le put il n exillc line iOulJlis5ion p1\l$ wmp1~e IIIll( institutions I'oncbmentales:ie 1'lIu"anit~. J.)epum UD
temj» iDlJlt&Doo-iaJ. ecs institutions reslent ell plei~. 'rifuellr
et produisent Inr effas na.luceLs. La soumission.u Dteatogue
et i. I'alllorite du phe de fami1le appc.ie wr des bases
~b"Dl.s.bl.CS le POIl"Oir de laloi ,nowe et de IOn mi:lwre.
Le lesp«t d" l:a Re:lisioo el de la. SOllyerainet~ ~.blit I'aceotd entre lcs forces sptrituelletl et tempordles. 11 ram..oe
joumellelll<"llt a lool'$ devoir! lu individu5 qui, !IOUS l'illsl'ir:>.tion dll vice OI'iginel. inclineraient i. se r~volter contre Its dix
eomfll:llld~menl~.
(t... Play, Its 01<'/;",(,.1 ~ul~p/(1IJ.)
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hartaz burJauen direnek. hobeki baliatuko dute beren egilekoetan. gizon hori.
ezcnez Jainkoa eta Erlisionea bazterre·
rat utziatk dituen bat.
Bai hola da. Jainkoak gizonaren bihotzean hain barna ezarri ditu Erlisioneko
erroak, non haren argieri begiak hest en
dituztenek ere.lekhukm3sun eman behar
baitiote. bortchaz bederen, Erlisione horren indarrari eta edertasunari, horrelako
girichtino onak ikhusiz geroz.
Bainan Erlisionea khen bedi gizonen
artetik, ai laster sunlsituko dire gUlarteko arrimu on, zuzentasun eta goza guziak. Nolaz daiteke bertzela? Alabainan.
Jainkorik ez dela bere buruari emaiten
dion bat, edo Jainkoak ez ducla achoJarik ongiaz ala gaizkiaz. edo lurrean zernahi izanen bada ere bertze bizitzerik ez
de1a, edo prestuak ez due1a ukhanen saririk e7.-eta gachtoak zigorradarik; bai,
holako gizon bat zerk atchikiko du bere
eginbidean ?
Ai ! deusek, deusek ! Abere basak bezain borthitz eta muthiri. holako gizona
ez da bere jaidura tzarreri beizik jarraikiko. Harentzat ez da gehiago izanp.n
legerik ez eRinbiderik. Oro hautsiko eta
ostikatuko ditu.
Eta hemen ez othoi erran, horrelakoa
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bere arrazoinak eta berenaz duhn zuzenlasun batek begiratuko duela.
Nark ez daki gure arrazoina, bereziki
bekhatuaz goibeldua denetik hunat, zoin
laburra den bere ezagutzetan,zoin errechki hartzen dituen ilhumbeak argiarentzat? Nark ez daki gure jaidurek zoin Jaster makhurtzen duten bururik hoberena.
~ta gauza baten hirrits handia duenak
zombat estakuru asmatzen dituen sinesteko gutizia hura on dela eta zilegi?
Nark ez daki, arrazoina garbiki mintzo
denean ere, zoin herbail eta labur

den?
Huna zer irakurtu dutan berriki cskualdun egunkari edo kaseta batean.
Mila zortzi ehun eta berrogoi eta 20rtzian mintzo ziren hanitz, eta asko buru
makurrek sinhetsi zuteo, beetze itchura
gabeko gaiiza zombait bezala. ontasur!. eta
lur guziak izan behar zirela ororen artean
bardin zathituak.
Gizontto bat, zoinak ez baitzuen deus
galtzekorik zathitze hortan, oihuz galdatzen zuen gauza hori. Arras untsa ezagatzeh zuen bertze gizon balek kausitzen du
Bordelen, eta erraiten dio: « Gizona, zer
» ari zare hemen ? ez dakizu bada zer
» pasatzen den zure herrian? Lurren
» zathitzen ari dire eta ontasunen. eta
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) bakotchari emaiten diote gutiziatzen
» duen zathia. )
Gure gizonak entzun dia bai hori. horra
non berehala partitzen den Bordeletik
eta ahal bezain laster, izerdi uharretan,
jiten den herriko Yaun Meraren gaoa.
«: JauD Mem, dio erraiten, biba Erre» publika! Aspaldian egun hunen beha
» nindagon. Ontasunen zathitzen ari
» omen zaitezte. Plazer zinukea niri eman
1) ene baratzearen eskuneko aldean den
) lurra?»
Jaun Merak berehala ikusten du norekin duen afera. Serioski hartzen du cere·
chistro bat eta alegia cherkatu eta buha
haten buruan erraiten dio :« Ene gizona.
» berantche heldu zare, untsa pena dut ;
» hainan lur hura emana dut bertze bati.>
) Eh bien ! hura ez badezaket izan,
) eman ezadazu beraz baratzearen ezker) reko pentze edo sorho handiaren er) dia. »
( Hauche d... bada ! dio JauD Merak.
) ez duzu chantzarik; pentze hura ere
:. emana dut. Eta guehiago dena. pentze
) hura izan dUen:1K £zall du ere zure lJa".atzea e'ta etcltea ! )
) Zer ! ene etchea eta baratzea ere
» harendakodirela?Den bezalako frikuna,
» ez dut bada uste ! »

26

ERL1SIONEA.

Era hortan Rure gizona 3lheratzen da
furiarik handienean, badoha etchera. hartzen du harma. eta gaG eta egun egiten
du guardia bere onrasunaren beiratzeko
nagussi berriaren astaparretarik.
Bichtan da galdu zuela bolbora eta
dembora. Nihor Cl zen jin.
Eta nik dial gizontto haren iduri {rango balitekeela bazterretan Erlisionerik ex
balitz.
Eta gu-baithako Zllzentasunak.? ai
indar guti du gizona bere eginhidean
atchikitzeko ! Gertha dadiela zerbait hersturelan : edo adiskidetasunak, edo beharrak. edo gora nahiak, cdo norbaiten kontrake sumindurak, edo bertze horrelako
zerbait hirritsek bjhurdikatuko dute zuzentasun hori, bere egin bidetik aldaraziko
dute.
Legeek atchikiren othe dute gizona
bere t:ginbidean ?
Bainan legeek berei< indar guti dute,
baldin ez bada nausi goragoko bat ezagutzen, lege hekien begiratzea manatzen duena, eta ez bagaitu Erlisioneak
ekhartzen Iurreko nausi hekien· nahiari
jarraikitzerat.
Hori gabe, bortchaz eta gogo gachtoz
ekharriko du gizonak lege hekien uZlarri
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phizua. Ahal dakion guzian urrunduko cia
hetarik. Bai eta, zoriak emaiten badio eta
ahala balimbadu, altchatuko da goraki
legeen eta lege egileen kontra.
Horren gatik lege-egile zuhurrek bethidanik Erlisionea iduki izan dute gobernu on guziaren zimendutzat ; eta aldiz
haren esk:::lsa gobernoaren zorigaitzik
handienarentzat.
Huna zer dion pagano batek: Erlisioneari jazartzen denak, gure elgararteko bizitze guziaren zimenduak ditu
errotik inharrosten: Omllis Immana! societatis fi~nda11lentmJl, cOllvetlit, '1n£ Relig.zo'Hem cOtlvelb't.,
Bertzela ~re legeak ez dire heltzen
gaizki handienetarat beizik. Eta bek ere
ez ditu gaztiRalzen non ez diren ageriak
eta lekhukoz irakatsiak.
Horra beraz non zuzentasuna, leyaltasuna, onesgunea, elgarren baithako fidantzia, biu batez gizonek elgarrekin bizitzean kausi detzaketen on eta gozo guziak
suntsitzen diren lurraren gainetik, ErHsionea bazterrerat utziz geroz.
Oi Frantzia! oi mundua! oi rnende
guziak ! sekulan ez ahal zaitzue ahantziko
hemeretzigarren mende hunek irakatsi
derautzuena! Argituak direlako zoro batzuek jazarri diote Elizari, irakasten dituen
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eglen, manatzen dituen eginbideri. Eta
jende arruntak, haize guzietarat hain
errechki itzultzen denak, sinetsi ditu nausi
zoratu hek. Eta gero zer gerthatu da?
Gerthatu behar zena, eta gerthatuko zela
zuhurrek aitzinetik asmatzen eta gora
erraiten zuteoa.
Ez, egundaino asmularien errana ez
da haio egia agertu.
Duela hogoibat urthe iraganik, F rantziak Aita-Sainduaren buluzterat utzi du
ltalia. Hod izan da gizonek Elizari,
Erlisioneari, sekulan egin dioten kalte
handienetarik bat. Eta geroztik Jainkoaren zigorradak badabiltza Europako es·
kualde gehienetan, eta guziz gure Frantzia maite auhendagarrian (I).
Elizari egin dioo kalte handi horren
gatik, Framziak jasan ditu, bertze asko
gaztiguen artean, bi zafraldi guziz borthitzak. Leheoik,etsayak bentzutu diozka
bere harmada ederrak eta hi probintzia
ebatsi. Eta bestalde, ber.berak Pariseko
hiri nausian asaldura eta desmasia gait.
zak ibili izao ditu. Erran daiteke heriotzea
t. C'est le erime de J'Europe qui, sur les instanc:es de
NapoJ~on Ill, II consend 11 le toMrer. Depuil Jors, l'Europe:
en en etat de pec:he mortel, vouec t»mme teUe: it une: serie
de ehiltimenlS
doivent frapper indislinclement sur la t~te,
d sur le diad me des rois. (D.ural;, Hist. ti~ r.tglisi!.)

lui
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jabetu zela Pariseko hiriaz; eta zer heriotze ? nar here buruaren kantra, burasoak umeen eta umeak burasoen kantra.
haurrideak haurrideen eta adiskideak
adiskide:en kontra harmatuak, eta Parise
guzia egiazko hilerri handi bat e~na !
Irakaspen ederra. mundu guzlari irakasteko Erlisionerik ex duen gizona, eta
guziz haren kontra jazartzerat atrebitzen
dena. de1a elgarrekilako bizitzearen etsairik eta zigorrik izigarriena.
- Eta chehetasunetan sartzeko :
lrakaspen ederra zuentzat, sehi beharretan zaretenak. sentiarazi behar derautzuetena. guzien gainetik Erlisionea bilhatu behar duzuela sehitzat hartu nahi
ditutzuenetan.
I rakaspen ederra zuentzat bertzeren
menean bizitzeko zaretenak, ahalaz ihes
egin dezazuen Edisione gabeko nausietarik.
Irakaspen ederra zuentzat. burasoak.
baitezpada ekharri behar zaituztena wen
umeak girichtinoki altchatzerat, nahi baduzue Jainkoaren bideri jarraik ditezen,
zuentzat ere ager ditezen ume onak eta
jendeen artean zuzen, prestu eta oogi
ikhusiak.
Irakaspen ederra zuentzat, jende gaz-
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teak, premia osoki handiagotan iduki
behar duzuela Erlisionea, ezenez sortzea eta ontasuna, hartu gaga duzuen
espos laguna baithan, nahi baduzue lurrean ikhusi egun gozorik.
Hitz batez, sekulan ahantzi behar ez
den irakaspena, Erlisioneaz acholarik
ez duenaren gainean, aihar gutik sinets
dezakeela.
Eginbide gU7ietako premiatsuenaz, erran nahi cia bere

Jainkoari

lor

dion

ohoreaz, ez badu acholarik, nolaz izan
dezake gizonaren alderako eginbidez ?
Ai ! ez beha holakoari. Baldin zerbait
ohore-gutiziak, zechait ontasun-gutiziak.
zechait atsegin-gutiziak, edo zerbait gaitzen beldurrak hala galdatzen badio, sal.
duko du adiskiderik minena, ahiderik
hurbilena.
Ez dugula beraz zeren fidatu Erlisioneaz eta haren eginbidez konturik ez
deraukanaren gainean l
Erlisioneaz acholarik ez duenak, ez
desake deus bertzerik, baizik ere bazterrak oro nahas eta fundi. Eta zertako?
Zeren-eta azpiz gora itzulikatzen baititu
gauza guziak. Halako moldez non, ] ain~
koa behar den tokian nahi baitu harek
eman gizona bere urguluarekin ; buruzagia benarden tokian menekoa bere bihur~
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rikeriekin ; aitaren orde haurra, nausiaren
orde sehia 1... Ez, ez othoi, ez detzagun
itsuak har argien gidari ! H una zee dion
Neunhitzlariak:
Zorigaill beraz segurki
Jende edo populuari,
/iurnaren plal;lO buuana gidari
Nihoil haraee. duenafi 1
Faha el dakioke hari
Trumbilka itzulil.iuuli,
OndikOl·ondiko bethi,

Goatea airoski beheiti,
Duken artio azken lezea arras hunk) :
Itsua eman baito argien gidari.

Eta hau da guretzat auhendagarri,
Erlisioneak orai arte ez baitzuen Eskual·Herrian demendren khordokarik
jasan (I) ; - bainan ja ikhusten baitugu
bihotzmin kharatsekin. Frantzia guzia
khutsatu duen izurri galgarria EskualHt:rrirat ~re hedatzen ari.
Gure. .mean ere badire buro itzulikaI. LeI Basq,," onl pollrorigine In premiera Aoud'~m~nU;
qui ",iDrenl de l'Orient, .vanllel premil:r1 Iges de l'bj~toin:,
pWl,ler la P~DjnluJe Hll!dque. SelOD les lemui~es de
PII,tt'rque, et de Straboo, 1'l.Up~rioritt morale et les ID~litll
!.ions c:uae:tbist;que.; des Basques dalenl d'olle l!poqo.e reeul~.... Lonque Anniballraversa lu Pyr~n~ .vec 1'.rm6e
c.rlhaginoise, In 13a!ques occupaient Ics deux versanll de la
chalne enlic-re. Aujouro'hui Us ne COD5en'ent l:a~re le..., ancXnne IUperiorili qu'i 1'0000enl.... C'et 11 qll'ih cant;ouellti jllllir do. bonheur qu'engendre la lOumis$iOt1 all D&a1000e et • j'alllorilO! paternelle; c'est lit Qu'ill enseignent
encore par lellr ~emp(e commerH UD pellple J'eut ivitu le.
DUI de la rkheue, de la sciellCt! el du pouvoir, e'est·l-dire
loe$ trois kueibi iur le$Quc15 oat kh<M:i tanl de nationl .pm
...oir C0"'lWI la Jlr~perit~. {Le Play, III OI/fdJ....J 6Il~jJlmJ.1
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luak, Elizari zor zayon j~uspena ukhatzen
baitute ; asko egia premiatsu dudan ezartzen, bai·eta goraki gudukatzen baitituzte.
Eta hori, egiazko girichtinoen eskandala
handitan eta Eskualdun izenaren laidotan. Ezen, Eskualdunen ospe berezia da.
behin fecleaz argituak izan direnetik hunal
bethi hartan zin egon baitire.
Bizkitartean ez da zeren dudatu, izurri
gachto hori hainitz eta hainitz emendatu
dela azken urthe hotan. Zoazi EskualHerriko ostatuetara, merkbatuerara, bertze asko bilkhurerara. ikharatzeko e1heak
eOlZUDeD ditutzu. F Tangotan ahopaldi
hetarik iduri luke ez garela ez lur girich.
tinoan, bainan zerbait herri pagano galduetan.
Halarik ere, Frantzian gerthatu nahas·
kerien ondotik eta ikhusiak ikhusi, Eskual· H erriak oraino ez du zereD lotsatu.
Egia da Jainkoak zehatu duela gure
erresuma maitea, Frantzia. eta hori gu
guzien gachtakerien gatik (I) i bainan
nola Jainkoari askotan lakhet bailzayo
gachtagineri ereongi egitea arima pres·
tuak galik. eotzun ditu Eskual-Herrian
ham bat e1iza-gizon khartsuen, hambat
komentuetako Jesusen espos garbien.
I. Ipse e"lstip"it nos proplu,iniqlliu,{n noslru.Oob, 13. 5-)
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eta munduan berean sainduki bizi diren
ham bat Kristau onen othoitz eta errekerimendu minak; entzun ditu, EskualHerriak zeruari eman diotzan hambat Saiodu handiren. Santa Riktruda
Garazikoaren, San Ifiazio Loyolakoaren.
San Frantses Zabierekoaren, eta bertze
askoren othoitz beroak; guzien gainetik
Jesus behatu zayo Eskualdunen Ama
berezi-bereziari, Andredena Mariari;horien guzien ariaz eta bere urrikalmendu
neurri gabeaz. athera gaitu sobranioko
kalterik gabe, bertze asko herri arras
galdu dituen uhotde gaitz hortarik.
Dela beraz Jaunaren izena menderenmendetan benedikatua: Sit 1iomen Dom£m
oenedictu1n, ex hoc mmc et usque -in scecuI.m. (Psalum. 11 2)
Dim Jainkoak uholde horcarik athera
gaituela sobranioko kalterik ga.be, bainan
ez da gutiago egia, Frantziak eta Elizak
jasan dituzten asaldu borthitzetarik zerbait ondorio jasaiten dugula g'uk ere. Halanola haize-chirimola baratu ondoanl aphur
bat oraioo itsasoa nahasirik ikhusten ohi
baita.. Eta sukharra iraungia izanagatik
erel zombat dembora ez da behar askotan
osasunerat heltzeko ?
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Alphatu eglen agergailuak ed'o
lkhusbideak. c;c::c::c::c::ec;c:.c:c:<;ec::c:.c

~

Sa.n Joanes GalbolT1!!JoI. bere.anayaren blllZalle.ari
barkhau:en, - Azken kUJ:ube zelnatzea. _
Serora bal etborkl handlkoa, - :Ez daklte zor
ad dlren.

G]

nohan gerthakari hotarik ageriko da Erlisioneak zoin
ederki arrimatzen duen gure
elgarrekilako bizitzea.

,A

IPHATZERA

I. _ Joan6u Galberrek bere anayaren hUualleart barkhatzen dlo.

I uJiako hiri balean, Floranzen, aitoronseme aberats batek, jaun Galberrek,
bazituen bi seme, ] oanes eta H ugues.
Azken hau, bere lagon batek hil izan
wen. Ailak orduan erraiten dio ] oanesi :
Hire anayaren odola oihuz dagok; hiri
duk orai mendekatzea; habil, hiltzaile
hura hil behar duk !
] oanes abiatzen da; bazter guziak jaiten
Jitu, anayaren hiltzailea kausitu nahiz eta
garbitu beharrez. Azkent=an of[zirale·saindu batez,buruz-bufU egiten dute.Joanesek
tttberatzen du ezpata. Baina bertzea aine.
rarat erorlzen zayol eta nigarrcz. besoak
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hedaturik, erraiten dio: Ortzirale-samdu
da : Jesusen odolaz, oi galdegiten derauzut ez dezazun ichur eoe odola !
Hitz horiek bihntza hausten diote J03oesi_ Aoayaren hiltzaileari barkatlen dio
eta besarkatzen du !
Ez da hortan gelditzen. U rrikaltzen da
here mendekiozko bekhatu handiaz eta
badoha munrlutik ihesi. Penitenuia egin
nahi duo bainan garratza eta luzea. Chede
horrekin heltzen da mendi-artc oihantsu
batetarat. Tokiaren izeoa da Vallombreuse. Eta hor kokatzen da gure gizon
gaztea. Laster lagun andanak jiten zaizko;
egiten dute komentu bat; hartzen dute
San Benuaten erregela ; eta hortik atheralzen da Valom breuzeko kongregazionea.
2. _ A..zken khurube zetnatzea.

t87cr Italiano-Piamontesak Erromako
hiriaz jabetu ziren. Balemria ederra! Hiruretan bogoi mila baziren, mundu kataliko guzitik, beren nahitara jinik. Aita
Sainduaren alde eman ziren zombait ehunen contra.
Pia bederatzigarrenak, ikbussirik odol
ichurtze haodia izaneo zela a}ferretan.
banclera churia hedara7.i zuen, eta Batikaneeo leiho batetarik azken benedizione
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bat eman zioten here soldado fidel er, eta
haUk barreatu zireD.
Bada Aita Sainduaren zuavetan, baziren bi offizier, adichkide handi; besarka
Iothu ziren, ziotelarik : c: Othoitz eginen
» dugu elgarrentzat bethi. eta agian, ba) taila berean, elgarren besoetan hilen
) garel)
Huntan behechj ziren? hau ikhustearekin Jtalianoek zioten: «Beha zazue
) zoin maite duten eIgar. )
Olider horietarik bat Framsessa zen,
eta bertzea Prussianoa.
Edozoin jendakitarik izao diten, Eli.
zaren 7.erbitzuan, giristioo guziak ana yak
dire. Eta oola beren eskualdetarat itzuli
zirenean, Prussiaren eta Frantziaren art~an gerla baitzen, bi adiskideak aurkhitu
ziren elgarren kontra, zoin bere armadan.
Aita Sainduaren zerbitzuan ibili zuava
Frantsessak harmak hartu zituen Jeheneko here buruzagi berekin.
Beraz egon batez, hemen aiphatzen
dugun ofizier F rantsessak manua ilan du,
Patayko herrian, exayak datiden etche
batzuetarik, kampo ezar ditzan.
Berehala, here soldadoen aintzinean,
latihazkan badoha, eta Prussianoek, iziturik, gibelerat egiten dute ;
Bainan beren ofizier batek biltzen ditu,
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eta horra 000, hi ofizierrac elgarretaratzen
direD baio hurbil oon ezpataz ari baitire
zoin gehiagoka.
Frantses ofizierra, sabre-ukhaldi batez
bulharrak urratuak, orortzen da, ooola
dariola zurrustan.Prussiano ofizierra aldiz,
sorbalda d":'~atua, eta buruan kolpe bat
izigarria; hura ere badoha lurrerat.
Ilhuna jin zen, eta.elhurra lodi jautsi
hilen eta hiltzera zohazinen gainerat.
Eta horra non Prussiano soldado krudel
batzu han dabiltzan, harma-I{ider ukhaldika kolpatueo akabatzen.
EIg-arri herio-kolpea eman zuten bi ofizierrak othoitzean ari ziren.
- To, horcheko hori othoitzean ari
duk. dio soldado hetarik batek, ichilaraz
dezagun eta harma giderra altchatzen du
F rantses ofizierraren gainera.
Orduan hertzeak dioPrussionomintzayean : ler an haiz gaichtagina ? eta ossorik
duen besoaz ukhaJdia aldaratzen du ;
Beso hail hauxia da, bainao ofizier
Frantsessari aldi huntan begiratudiobizia.
Basa-soldado hek beren ofizier bat ezagutzearekin. urrundu ziren handik.
Bizkitartean. Frantses ofizierrari iduritzen zayo boz hura noobait aditu duela ;
hehatzen du eta ezagutzen here Erromako
gerJari laguna.
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- Zer ! Van L. zu zare !
- Bai eta zu ?
- Ni
de B. naiz!
Prussianoak: «Naizen bezalako malurosa' Nik kolpatu zaitut, zu ene adich) kiderik hoberena ! »
Frantsessak: «Zuk, doidoya begiratu
dautazu bizia. »
Prussianoak : «Elizaren soldadoa, bar) kha zozu zure adichkideari ; eta nola ni
) haG ez bainitake zeina. bi besoak hailt»siak ditudalakotz, barkhamendu horren
» berme,zure odolean erhiak bustirik,zuk,
» othoi zeina nezazu. »
Frantsessak, galdatu bezala, zeinatu
zuen. Gero Prussianoaren odolarekin egin
:.men here azken khurutzearen seinalea.
Biharamunean hatzeman zituzten hilak
bata bertzearen hesoetan; azken hatsa
eman zuten, e1garrekin othoitzean ari
zirelarik (I).

I. Gerthakari hau eta ondoko belt« biak Eskualdun gazetatik hartuak dire.
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gainean, emazteki bat sabeltra batet3co hi
haUr sorthu berrirekin.
N ahi lituzke sokorritu. bainan mement
hartan deusik gabe da.Hango zirritu bate~
tarik behatzen dU,eta ikhusten han berearl
etche eder bat, dena argi ; hura zen erre·
publikano kargudun baten jauregia.Gizon
hau. Montmorenzy deithua zen aitoren
seme familiaren ganik asko gisaz lagundua
izan ondoan, gorri errabiatuenetarik bilhakatua zen.
Serorak emazte gaicho han erraiten dio:
- Igurika nezazu aphur bat, berehala
heldu naiz. Jausten da, eta badoha chu·
chen chuchena kargudun hunen gana.
H unek, serora-arrop<l ikhustearekin, furian
erraiten dio : - ler nahi dun?
- Heldunitzauzu amoina baten galdatzera.
- Amoina bat! Hiretzat ?
- EZ,ene nausiemzat - Nor dira hire
nausiak?
- Pobreak, heyen neskatoa naiz. Esplika hadi.
- Bai, 1auna, horcheko etche hortan,
ganer zokho batean, emazte gaicho batek
mundurat eman ditu bi haur, eta deusiK
ez dute, ez egur, ez linja, ez eta ogi ahamen bat ere. lure auzoa da, Jauna, eta
harentzat zerbait galdatzen dauzut.
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- Erran daiitan bi haur badire1a ?
- Bai, Jauna, eta am a, gosez eta hot~
zez hiltzera dchana, eta bizkitartean Eguberd arratsean gare.
- Eguberri ! Zer cia hori ?
- Haurren besta ; pobre direnean,
karitatea heltzen zayote.
- liola denaz geroz, no hogoi liberakobat, eta ootsa tratatuko dituo.
- Esker mila, Jauna,eta Jainkoak paga
zitzala !
- Bainan oraino. nola dun deithura?
Serora Theresa. - Hori ez dun dei~
thura bat!
Ez dut bada bertzerik.
Bah! komprenditzen mm ; galdegiten
datinat hire familiako deithura.
- Lehenago deitzen nintzan :
Louicha de Montmorenzy.
4° -

E:z dakite zer ari diren.

Ama batek bazituen bi seme ; gehiena
hogoi urthetan soldado-eskoletarik aintzindari ofizier atheratua, Afrikako gerletan kopeta gorarik ibili ondoan bildu zen
etcherat.
Han kausitu zituen ora nigarretan;
anaya ttipia, hura baino hamar urthe gazteagoa zena eri, arras char, medikuez etsi~
tua.
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Amak agurra hihurtu zion doidoya; ha·
ren artha guziak hiltzer3. zohan haurrarentzat baitziren. «Gaicho haurra, zion, hi
) gabe zer egin heharko dut nik? )
Hitz hatik gogorrak ziren iduriz ofizierrarentzat; bainan ez zitzaizkon batere
gaitzitu here amaren ahoan ; erran zion :
( Ni banimz obe hortan hiltzera johan,
ora hat maite ninduke ene amak.. )
Jaun Ertora ere han zen, bihotz-altcha·
garri solas zombait emaiten ziola amari :
haurrak uros direla adin hortanJainkoaren
ganat joaiteaz inozentzian.
Bainan amak ez du aditzen deusik, bere
semearen hats penatua baizen.
Haimbertzenarekin, haurrak egiten du
ikharazko moimendu bat. Jaun Ertorak
dio : Othoitz egin dezagun. Eta emaiten
dire belhauniko.
Orduan,huna ofizier gazteak icbilik egin
luen othoitza:
( 0 Birjina Saindua, ametan den hobe:) rena, khurutzearen oinetao nigarrez
) urthurik egon zioena, zu zare gure espe:) rantza bakharra ; adi zazu eoe bihotze) an egiten dudan botua :sendatzen badu) Zll ene anaya,hitz dauzut soldadokargua
:) utzirik, naizen guzia haurren giristinoki
, altchatzeari emanen naize1a ; erakutsiko
;) diotet zure maitatzen eta zure seme Jau-
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oaren leyalki zerbirzatzen. Bai, eoe bizi
guzian eskerrak bihurtuko dauzkitzut,
baldio bizirik begiratzen badiozu ene
ama gaichoari hambat maite duen
haurra.. .)
Othoitz haii fagorezki entzuoa izan zen;
haurrak onerat eman zueo, 1aster sendo
zen.
Eta egun batez ofizierak adioak egiten
diozka amari , aiphatzeo dioe1arik here
botua.
( Horra eoe ezpata, erraiten dio, ema) nen diozu ene aoayari; rnenturaz sar) richago nahiko du kharreatu nik bezala
) - ni banoha, Mariari agindu nioen be) zala, haurrer erakastera Jainkoaren eta
) Birjina sainduaren maitatzeo. »
Ama besarka lothu zitzayon; hura zueo,
segur, maiteena. Nahi izan zuen ere bere
chede sainduaren bethetzetik gibelatu.
Bainan debaldetan ; comprenditu zuen,
Jaiokoak galdatzen ziola bere seme gehiena eta Jaunaren nahira erori zen.
Ofizierrajoban zen bere botuaren kompliuera.
Orai fnra da hiri balean. Batzuetan,
karrikan iragaiten denean, egiten diote :
nouak kouak.
Hali aditzearekin, ofizier ohiari OOola
zainetan phisten zayo, bainan berehala
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zaphatzen du, diolarik: Barkha Jauna, eO'..
dakite zer diolen, ez dakite zer ari diren.
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maitea, ez derau·
lut bemen efian nahi Jainkoak.
bertze munduan bezala bizitze
huntan ere, onesten ohi ditue1a haren
alderat bihotzdun direnak, eta asko gaitzez jazartzen ohi derayela haren ohoreaz
acholarik ez duteneri.
Berdin, ez derauzut erranen, Jainkoaren alderat makhur dabilana. askotan
makhur ibiliko dela gizonen alderat ere;
eta hortik asko urrats gachtoetan 5anhuko
dda, eta khirestasun {rango ukhanen di.
tuela iresteko.
Ez derauzut ere erran nahi, Erlisioneak behar diren mugetan atchikiko ez
duen gizonak asko behaztopa eginen dituela bere bidean. Jokoz, janez edanez,
gau-atzarrez, jaidura gachtoeri here nahi.
karak sobraniozki emanez, gorphutza

I
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behar baino goizegi higatzen du, o.c;asuna
andeatzen duo
Horiek pa~no frangok ere ezagutu
dituzte. Heklen arteko asko zuhurrek
aithortu dute, Jainkoaz eta haren legear.
ibilkatuak ez diren egunak egun hiratu
bauu direla, eta askotan ez direla heltzen
bertzela iraganen zoten demboraren erdira ere.
Bainan, horien guzien gainean hem en
gehiago hedatu gabe, diot bereziki bizitze
huni datcheizkon gaitzetan duela gizonak
Erlisionearen behar guzizko bat.
Bai eiki ! holakoa da gure lastima Iurraren gainean. Aide guzietarik gaitzez,
inguratuak gare. Izpirituko ilhuntasunak,
bihotzcko khirestasunak, gorphutzeko
eritasun, oinaze eta beharrak, ontasunen
galtzeak, jendeen aldetikako nahigabeak,
adiskideen bibotzgabetasunak, etsayen
solas eta ahopaldi gachtoak, eta ez dakit
zombat gisetako gaitz, metaka biltzen
Jire gizonaren histeko, ahitzeko eta
khertzeko.
Egun banaka batzu nahigaberik gabe
iragaiten baditugu, ai ez dugu zeren iguriki luzaz iraunen dutela. Eta goiz gehieneXt atzarri garen bezain Jaster, erran
dezakegu Jesusek Ebanjelioan aiphatu
cluen hitza: Gaur, egun tcharra duket,
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ezen hedoyak gorri dire eta goibel da
zerua ; gogoak ilhun ditut, eri dut bihotza,
nigarrak begietarat biltzen ari zaizkit;
oi ba ! oraino ere nig-ar egin behar dut:
Et mane: Hodze te1}lpestas, rut£tat en£m
trz'ste calum. (Matth. 16, 3.)
Non dukegu bada laguntza horrenbertze gaitzeri ihardokitzeko ? Non kausi
dezakegu gozagarririk aski ez etsitzeko
khirestasun horien artean ?
Erlisionean bakharrik. Hortik kampo gehienetan ez dukezu enganiorik baizen.
Ni$arren arletik orhoit, bakharrik ez zaudela,
Baman Jainkoa lekhuko eta laglln duzula :
Amodioz haren gatik dllkezuna pairatu,
Ehllnka zeruan berak pagaturen baitauzu!

Sendagailu hoberenek ez gaituzte ericasun guzietarik begiratuko; adiskide
jarraikienek ez detzazkete khen gure
bihotzetik elhorri samin hura, hiramendu
hura, jaten ari gaituen barneko har khechu hura. Eta beren ahal guzia eginen
baduce ere gure gaitzen arhintzeko, erranen ahal diocegu, Job sainduak bere adiskideri bezala: Consolatores 61nerosi vos
omnes estz's i Zuen solasak, zuen gosakariak alfer eca indar~abe zaizkit. Ezen,
horiek guziak hitzak dire, ene gaiczak
aldiz gauzak, bihotzaren barneraino erreczen ari nauten zauriak.
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Ez, ez, zuen elheketa eder guziek ez
derautate bihurtzen ohore hura, ontasun
hura, adiskide hura, heriotzeak ereman
derautan eoe burhaso, ene senar, ene
emazte, eoe ume maite hurn. Oinazearen
ezpatak bethi berdin zilhatzen deraut
bihotza, eta khirestasuoak zaphatzen
arima: Consolatores oneros£ vos omnes
estis.
Eta holachet, Erlisionerik ez duenak
jasaite.ko du nahigabe guzien uztarria,
funtsezko gosorik eta arhintgarririk gabe.
Oi! ala bertzelakoa baita Erlisionea
duenaren eta bere Erlisioneaz ongi baliatzen denaren bizitzea! jainkoa bait.
han sinesten du eta sinesten osoki, lai'ioki.
Eta bortakotz badaki Jainkoak artha
duela mundu huntako gauza guziez eta
bereziki gizonari dagozkonez.
Badaki ez zaukula deus gerthatzen,
baizik ere Jainkoaren nahitara. Orboitzen
da Jesusek erran duen hitz eder huntaz :
E ne nahia gabe, ile bakhar bat ez da zuen
burutik galduko: Et caplitus de capite
vestro ~I07Z peri6it.
Gauza guzien Nausi on bari behatzen
dio beraz Erlisionea duenak, haren zuburtzia ikhusten du gerthatzen zaizkon
gaitz eta nahigabe guzietan; haren eskutik
hartzen ditu, jautspen 050 batekin, ez
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khiresta5un eta gaitz bezala, bainan bai
on eta gozotasun batzu bezala.
.<\la zorioneskoa

Jaunan:n beldur dena
Eta baren manllelan
Bere gogoa duena?
Holakoak aba.! duke haren baithan fidanua,
Hersturetan ko.ntsolatuko dioela bihotza!

Badaki arima zuhur eta prestu harek,
naturalezarentzat gogor eta khirets diren
nahigabeak izanen direla arimako onta2unik aberatsenak, baldin Jainkoaren
chedetan hartzen baditu. Badaki baliaturen zaizkola bere hutsen garbitzeko,
eta zeruan sari handiago baten izaiteko.
Eta orhoitzapen horrek oi! gozotzen
eta eztitzen baitiotza lur huntako khires,
tasunak eta arhintzen here gaitz guzien
phizutasunak.
Erlisione· gabeak gaitz hetaz oro
iretsiak dire, bameko hiramendua kam.
porat goitika aurthikitzen dote erasiarik
saminenez, bai-eta askotan zeruaren eta
lurraren kontrako burhorik lazgarrienez.
Eta dembora berean ikhusiko duzu
girichtino ona, gaitz suerte gusiak, Job
Sainduak bezala, Jainkoaren eskutik hartzen.
Hala-nola nahikaretan eta here gogo·
rako gerthakarietan, nahigabetan ere
berdin Jainkoaren izena goresten duo

•
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zeren baitaki zeruko Aitak igortzen diol;·
kola gaitz hek here on handienekotz.
Horrelakoak iduri du ~uhaitz loratua,
Ibayareu bazterretan gizenki landatua :
Bere mUl;an sagarrak ditu aU5arki ekhartzen,
Eta niholz ere 05too ez zayo erortzen (I).

Aspaldian ikhasi du, bizitze huntan
beheratzen eta aphaltzen direnak, hit
ondoaD izaDen dire1a altchatuak eta be.
thikotz goretsiak. Bere sineste ederrak
irakasten dio, oraiko paraimen ttiki eta
laburren orde, ukhanen duela bethiraunde
guzian zorionezko gaindidura nasai bat
gozatzeko.
Lege zaharreko Patriarkarekin errepi.
ka:tzen du, here nahigabeen artetik, hitz
eder hau: Bai, hori da ene bihotzean
jarria den igurikitza guziz ezti eta gozoa:
Reposz:ta est !lw, spes tu s£nu meo.
Borra zer ederretsi duen, lurrak hezala
zeruak ere, Apostoluen baithan, Martiren
baithan. Penitent jasankorren baithan.
Mundutiarrak hiraturik zerauzkaten gait
zen erdian ere, hek berdin boz eta alegera, hek gozoz gaindi atsekabe rninene·
lan ere, hek goraki erraiten Jaundone
Paulorekin: Gozoz ez nagoke, bozkarioak
gaindi egiten daret herstura guzien er·
I. Et erit lamqllarn lignum quod pl:>.ntalllm est HCUS
dl'<:l,lrsul aqululIlll, ql,lod fluc~l,lm 5\11,lm dabit in tempore
511". et f"Ul,lrn eju~ non oJeAllct. (Pulm. l.)
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dian : Reptetus sum consoLatione. superabltndo gauc/io 'in omn£ tribuLatione 1lostrti.
Bi gerthakari hotarik hobeki ageriko da.
1° De Sonis, aurthen hil izan dena. ez
zen bakharrik gerlari bihotzdun bat,
kabaleriako soldadoen aintzinean.etsayari
buruz beldurrik ~be zohana; hura zen
onlino fede handlko gizon bat, othoitza
eta penitentzia pratikatzen zituena.
Egun guziez. aphezek bezala, erraiten
wen ofizioa. eta barur-egunetan, kafe
chana batekin egoiten zen arrats artio;
orduan egiten zuen bere jan-aldia mehe.
Goi"z guziez, bazohan meza sainduaren
entzutera; hiltzeka bezperan choilki, ezin
!>ertzez, huts egin izan du.
Lehenago. soldado- marechal batek
erran omen zueo atheraldi hail: (Guardia
hiltzen cia eta ez etsayari emaiten. )
De Sonis jeneralak, Patayko guduan.
erran zuen : «E~un comuniatu dut, eta
» Jainkoa berekm duenak ez du sekulan
» gibelerat egiten. »
Bt::raz. jakin duenean bere azpiko duen
Zouaven errechimenduak gorderik daakala bihotz-sakratuaren bandera, erraiten
dio de Charette koronelari : « Lehen ha) taillan, hura aintzin-aintzinean emanen

» dugu. »
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Eta Patayko gudu egunarell bezperall.
bandera aphez bati benedikarazi zioten ;
de Sonis, Charette eta bertzeek komu.
matu zuten.
Bizkitartp.an, gudu ikharagarri hartan,
nombreaz gaindi eginak, kolpaturik lori.
oski erori ziren.
De Sonist belhauna chehakatua egon
behar izan zen han arratsaldeko 4 oreneta.
rik eta biharamuneko 9 orenak artean,
jauts ahala an zen elhurraren azpian.
Othoitzez zagokon Lurdeko Andre·
dena Mariari, hel zakion :
(Ama on hail nere begiez ez ouell
) ikhussi, zion gerochago adiskide bati,
) bainan senditzen nuen han zela ene
) laguntzera jina ; ezen, nahiz dena zaur) thua nintzan, eta od01 anhitz galtzen
) Duen, altchatu nindutenean bakharrik
) oinhazea abiatu zitzautan.)
Gall lazgarri hartan zeruak igorri zion
Jaguntza mirakuiluzkoaz eskerren bihurczeko. jeneralak geronik urthe- muga
bakotchean gau hura othoitzean zeraman
Eliza batean, aldareen oinetan.
Jainkoak eman diezagula de Sonis
bezalako jeneral zombait, eta gure ar·
madak ohoreekin atchikiko du, aspaldiko
demboretan Europa gllZian datikan herrunka ederra !
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Ezen, gauza seg-ura eta esperientziaz
frogatua da: Jainkoa, Erlisionea. Eliza
maite duten soldadoek guduan ez dutela
zehe batez ere gibelerat egiten.
J ainkoa berekin due:nak e:z daki beldurra zer den (1).
Parisen, sei urthetako rnuttiko bat,
philda char batzuez doidoya bezti, hotzez
zagon eta gose, ahamenik jatekoa hogoi
eta lau oren hetan. Gogorat jin zitzayon
letra bat igorri behar ziola Andre dena
Mariari zerbaiten galdez; bainan oraino
ez zakien izkiribatzen. Nola ikhu5tez
ezagutzen baitzuen 501dado zahar erretretatu bat, bataren eta bertzearen letren
iskiribatzen artzen zena, badohako eta
erraiten dio; «J ainkoak dizula egun on,
Jauna; nahi dautazua letra bat izkiribatu?
- Bai. bainan gostako zaik hamar 50S.
- Hola denaz geroz, barkhatu !- eta
abiatzen da kamporat. - Ez duka bada
hamar soseko bat? - Ez, Jauna - Hire
amak ere ez? - «Ama ohean gelditua
dut, letra batean galdatu gogo nuen amarentzat salda bat.» - Eta nola du izena,
salda galdatu nahi diokan Jaunak ?
- Ez da J auna. - Andre bat beraz?
- Bai, Andre dena Mariari letra bat
20

I.

Eskuah.luna.
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igorri nahi diat. -

N itaz lrufatzera jina

hiz naski! habit kamporat, eta berehala

gero!
Haurrak egiten ditu hi urhats bortako
alderat.
Hem~n, haren begitharte ml1itagarriaz
hunkitua. soldado zaharrak here baitan
dio: zombat miseria hatik Parise human!
Gero: Haurra zer erran nahi cliok
Anclre dena Mariari? - < Erran nahi
diat ama bardaz geroz 10 dag"Ola. eta
atzararaz dezan. :)

Soldado zaharrari barniak farrasta bat
egiten dio.
- Eta... lokhartu baino lehen, amak
zer jan zueo ?
-

Bi egun haUlan zion ez zela gose.

- Zer egin duk, atzararazi nahi izan
dukanian?
- Bethi bezala, besarkatu dut. - Zer
erran datik ?
- Deusik ez, hormatua bezala zen;
gure etchean hain hOlz hari cia 1- Higitu

zena ? - Ez, herbi geldi geldia z~on.
hi eskuak khurutze, begiak cerurat llzuliak. Hau aditzearekin, soldado zaharrak
senditzen ditu bi nigar matelari behera.
Hartzen du muttikoa belhaunen gainean, eta besarkatzen due1arik, erraiten
dio: ( Haurra l goazen hire amaren ikhus.
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terat ; nik ere banian lehenago ama bat
erran zautana : izan hadi gizon prestu eta
giristino 00. - Gizon prestu izan nuk,
giristino on? hori ez zakeat erran; bainan
hemendik harat, segur, hala izanen nuk. »
Eta, soldado zaharra kargatu zen haurraz ; huntarik ohorezko gizon bat athera
du, bera ere, siristino on bilhakatu, eta
here semea deltzen duena aiphatzen diotener erraiten diote : «Ez dakit nark dabiltzan tetra horiek, bainan bethi chuchen
badohazi cerurat (I). »
lkhuskari guziz ederresgarria gizonentzat eta aingeruentzat, ezen, dio Apostolu
berak. munduari, gizoneri eta aingerueri
ikhuskaritan emanak gare: Spettaculum
facti sumus mundo, a11ge!is et Ilominibu.s.
Eta oraiko dembora auhendagarri hotan
ere eginkari berdin ederrak ikhusi izan
ditugu.
Azken urthe hotako nahaskerien erdian, Pariseko hiria ora deboilatua zelarik.
Archaphezpiku bat, asko Jesuista, Dominikano eta Aphez khartsu, bozkariotan
hit dire, jasanik zer-nahi gabetasun, zernahi laido, zer-nahi hiramendu.
Hek ere beren hiltzaileri erraiten zioten
irriz, atseginez, lehenago Jaundone LauI. Eskullldunll.
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rendik erraiten zuena: Borthizkeria gusiak, ai ezti zaizkit, ezen sutan nago nahizeta bihurtu nere amodioa Jesusen amodioari, nere oinazeak Jesusen oinazeri,
nere heriotzea Jesusen heriotzeari: Ut
amorem amorr", do/orem dolari, mOTtem
mort:' rejJendam Christo meo.
Jainkoari beIhiko eskerrak, zeren Erlisionea iraungia bezala zen mende deithoragarri huntan, agertu dituen bere
graziaren holako eginkariak eta irakatzi
Erlisionearen indar espantagarria, EHzaren etsavek berek harritzeko zuten
moldean. .
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Erlisionea hlltzeko oreneSI1 deIa
guziz beharra. =~== =======
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Slnestegabea, bblan lazo, hlltzean uzkur eta
gogor. _ Gorphutza er!, erlago blhotza. - Qrduan sinesten, balnan ets:ltzen. - Eta aIdl%
zoin gozoa slnestedunaren heriotzea !

~][IAINAN orai ikhus detzagun, aIde

B

batetik sinestegabea eta bertze
aldetik sinesteduna, biak azken
orenean, herioarekin borroka. Han, han
agcri da Erlisionearen indar guzizkoa
eta zoin baitezpadakoa den gizonarentzat.
Sinestegabeari bere azken hatsetan be·
ha zakozu.
Nor da hod? Berriki oraino heinbat
hazkar zabilan kampo horietan. Grif'ia eta
kalapita frango bazabiltzan bere hampa.
dura eta atseginen ondotik. Bainan gauza
bat zagokan bazterrerat lltzia: Bere Arima. Bazuen bertze egitekorik !
Gazte ze1arik, zoro, arraitsu eta oro
balentria. ai adin hartan ez zagokan bere
burua Erlisionearen meneko. Gerochago
aldiz, here bizi beharrarekin, bere lanekin,
bere irabaz bideekin, ez zuen nihen sese·
gllrik.
Azkenekotz, deusik egin gabe Jainkoa-
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rentzat, bai eta menturaz hari jazarriz
eta bazterretan kalte rrango eginez,zahartu
daLehen lazo edo bihurria zen bezembat.
orai uzkur. orai nagi, orai hotz eta gogar,
ezin har dezake ohidura berririk, erran
nahi baita girichtinorik.
Othoi beraz beha zakozu eri den gor_
phutz horri,beha arphegi horren itchurari.
Begi horiek. begi nahasi, begi zorrotz
horiek zeri othe daude so, horrela Jandaturik ? Eta esku horiek. erhi mako horiek,
puska biltzen hasiak. loth estalkier, loth
jendeen soinekoer? Etaezpainak ikharan,
diotela asaldaturik : « Ai I ai! iduk nezazue. herioak bainerama ! »
Zer, sinestegabea. orai zare ohartzen
herioak zeramatzala.? Dohakabea! ez duzu
ez gorphutza gehienik eri. Bihotzeko
harne hura duzu ora deboilatua. handik
duzu min, handik lare khechu.
Gambaran dabilzkon jendeen begietan.
hekien ahopezko elhetan ikhusi du here
heriotzearen mezua : «Orok ezagutzen
dute beraz ni banohala, neureak egin duo
Eta hik, ene kontzientzia. ai zer cliok?
Othoi ago ichilik J Ez ni hola erre, utz
nezak geldirik !»
Eta buna non betbetan eta metaka
heldu zaizkon orhoitzapen lotsamendu
eta grina batzu egundaino izan ez dituen
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bezalakoak : Orai zertan den, eta gero zer
ikhusi behar duen 1.... Edozoin aldetarat
landa detzan arimako begi zorrotz horiek.
ez zayo nihondik agertzen etsigarri den
gauzarik baizen.
H una orai non agertzen zaizkon bere
bizian ibili dituen ahopaldi tzarrak]ainkoaren kontra,Elizaren kontra,Aita-Sainduaren kontra, aphezen kontra.
Sinesterik beharrenak. Jesu-Kristok
berak irakatsi derauzkunak. harek noiznahi eta nola-nahi irri farretan burlatu eta
ostikatu izan ditu.
Eta eginbidetan noIa jokhatu da? Bethi
jazarriz eta oldartuz Jainkoari, Elizari eta
hekien mandatarieri. Haimbertze lazakerin, sorhayotasun, ausartzia gachto eta
moldegaitzkeria tzar, ai hek guziak orai,
hiltzeko oren lazgarri hortan, jauzi egiten
diote gainera eta oro khordokaturik deraukate. Guziak han dagozko lothuak,itho
nahi balute bezaIa.
Dembora iraganen orhoitzapena, bat
da; eta zer erran sartzerat dohan etemi·
tateko ethorkizunaz? ler erran, eremu
arrotz, leihor gabe eta deus mugarik ez
duen hartaz ? ler erran, erortzera dohan
leize eta tulumbio beltzikharagarri hartaz?
Orai ez du ez lehen bezala erraiten:
« Nork zakik hango berri ? »
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Orai han du han Jainkoarenjujamendua
eta han darraikon eternitatea. Ez luke
ikhusi nabi, eta behar dio bortchaz behalu. Khechuz nihon ez dagoke; itzul
aide batetara, itzul bertzera, ez du nthon
ikhusten zorigaitzezko ethorkizunik bai.
zen,

Bederen araino urrikizko oihu bat egin
balezo Jainkoari! Ordean ez daki nola
egin !... Jakintsun izan da gachtekeriako,
bainan onerat itzultzeko biderik ez du
behinereezagutu nahi izan. Itsu errebelatu
baten pare asaldaturik kalapitanari da, ihesi
egin nahi eternitateko lejze hortarik eta
ezin eskapa.
Erlisioneak bakharrik laguntzen ahal
luke. bainan ukho egina dio, eta etsimenduak behar du Jainkoaren eskuetarat
aurthiki !....
Askotan ikhusi izan dire, eta azkenik
gure egunetan, Erlisionearen etsayik
gogorrenak. ez gizon, bainan ifernuko
hetarik batzu bezala akhabatzen beren
ondikozko egunak : Qt'orum jitlis secundum opera ipsorum.
Oi! ala bertzelakoa baita Erlisionea
duenaren heriotzea! Egiazki hark emaiten derauku ikhusgarri bat, zeruak eta
lurrak, gizonek eta aingeruek ederretsi
behar dutena.
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Here sinesteaz eta haren araberako
amodioaz garhaitzen ditu izialdura eta
lotsamendu gusiak. Here gaitzak eztiki
hartzen ditu, ezen badaki, hekien bidez
zerukotzat bilduko duela sari bat ham hatenaz nasaya.
H eriotzeari ez dio beltzuri gachtorik
egiten. Bethiereko bizitze dohatzurat igaiteko urrat5 eta mail bati bezala behatzen
die. Jainkoa baithan eztiki phausatzen
da, Aita bihotz-samur baten besoetan
bezala.
Edo begiratu izan du bethi bathayoko
obengabetasuna. edo bederen urrikitu cia
bere bekhatuez eta egin du nigar. Eta orai
bakean da, orai da harentzat egiazko
garhaizia. egiazko bitoria : Garhaitzen du
mundua eta ihesi egiten dio. garhaitzen
du ifernua eta bethikotz ostikatzen duo
Bainan haren garhaiziarik eta bitoriarik handiena izanen da zeruan. Ai hori ez
du ex eternitateak izitzen, bainan bai gozo.
kariz aintzinetik: oro bethetzen. Ezen
badaki zeru eder hartan, deus akhahantzarik eta urrentzerik ~abe. gaindizka eta
ezin erranezko nasattasunean gozatuko
dituela zorion suerte guziak.
Orduan girichtino onak bozkariotan
errepika dezake Liburu-Sainduekin eta
neurthitzlariarekin :
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jauna, zeure ganat ahcha bedi nere otboitza,
Nola hedoyetan gara isentsuaren khea.
Babilonia handiko uraren bazterrean,
Unbaturik, ezin joan~ gelditu ginenean,
Begietarik zitzaikun nigarra abiatu,
Ziongo eliza ederru gmenea,n orhoitu.

Bana nark ere ereinen baitu nigarrarekin.
Hark bere uzra bilduko du bolkariorekin.
Eren ethorri Zlltaikun Iibrantz.aren berria.
Betan, Dola landa idorrei hegoetan una.
Oi Jainko handi eta ene begirailea,
Zu zaitut lastiman ihes egiteko dorrea.

Horra beraz. bizian ala herlotzean
Erlisioneak du bakharrik zinez eta
egiazki gizona laguntzen.
Ikhus dezagun hartik, loin gezurrez
eta zuzenkontra hartzen duten sinestega·
bek, Erlisionearen etsayek, gure adiskide eta ongi egileen izena. Gizona ezin
athera dezakete bizitze huni datcheizkon
gaitzetarik. eta azkenean hil·beharretik.
ler dioc ? Idekitzen diote beren ahalaz
hek arhint eta gozo diotzoten gauza bakbarra. Erlisionea.
Nahi duzu jakin zer diren sinestegabe
horiek ? Horiek dire gizonaren izurriak
eta zaharoak.
A hal guzian beraz egin ihes, urrunt
osoki Erlisiont>aren etsayet<tt'ik; seku-
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lan ez beha hekien solas ~garrierj.
Bainan handizki eta bihotz RUzjz maita
gure Eliza Katolikoa, orai eta bethi, gure
azken hatseraino.

(
)
)
}

Zaitugunaz geroz gurea,
Frantses Jatsuko semea,
Zerurat gaitezken artean,
Lagunt gaitzatzu lurrean')

~
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Erlislone katoUkoa dela bakhar·
rJk eglazkoa. CX:=:
:::0=

===

.Jatsuko san Frautsesen bella. - li:.rllslonearen
baitezpadako beharraz berrl.z·efll bi blU. Kamporako 8gint.za onak osokl beharrak.;E.lls!one egla.J:lloao bak.harrlk salba gaitez;ke.
_ N<rla ezagut. zoln den eglazko Erll..slooea 7
_ Katolikoa dela bakharrtk egia.zkoa.- Mislerla guk ezln ongl adhuak. - Eglnblde guztz
garayak. - Erlislone katollkoak zer aldamen
Jainhozk.oAk egln ditl.len. - Apostoll.l herbaU
balZl.lek garhaltz.en erregeak. eta harmadak.
_ San Fr.ntse.sl oUl.oltz.a.

m

izan dire b~i1ak edo
pelegrina)'ak, bainan oraiko men~ dean iduTi dute emendatuz doha.
zila.Eskual- Herrian ere badituRu zombait
abiaturik, hala-nola Bidarteko Ama·Bir~
jina eta guziz Garazi Jatsuko San Fran-.
tseseD bederatziurruna.
San F rantsesen Aita Garaztarra zen,
Jatsu Jauregiko Jauna, eta Ama Bazlandarra ; eta hortik San F rantses gure
egiazko herritarra dugu. Eskualduna da,
Cl cboilki odolez eta sortzez, bainan oraino J alsun iragan duelakotz here haur
demborako zathirik gehiena.
Bederatziurrun bat egiten da Jalsun
urthe guziez> martchoaren lauetik eta
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hamabira. Misionest predikari baten
laguntzarekin.
Bederatzi egun betan, ] atsuko jendea
bezala, auzo herriak ere baliatzen dire,
nondik-nahi Eskualdunak beilaz heldu
dire San Frantsesen oinetara eta grazia
handiak ardiesten.
Ni ere izan naiz bada berriki. Eta nala,
haur demboran maiz ikhusia izanagatik,
ahantziche bainuen Jatsu, aithortzen dut
beilak bezala ikhusminak ere harat eremailen ninduela. Herri pollita da Jatsu.
Mendichkaz eta aldapaz ora inguraturik,
gorde-gordea dago zelhay pherde gori
batean. Nihon han baino phentze gizena~
gorik eta rnahasti hoberik. Eta urrun
behatzen baduzu, ikhusiren duzu Arradoiko mendia bere kasko biribilarekin j
eta haratago, Nafarrako bonu gorak
elhurrez bezli eta hedoyetan gaindi dohazila.
Ni bezala baziren han beilari [rango,
eskualde guzietarik jinak, bai eta Laphurditik eta Ziberotik.
Laphurtar hetarik bat ez zagoen atseginez ikhustearekin Eskualdun bat, San
.F rantses Jatsukoa. here herritarrez hota
goretsirik. Eta nola gizon eskolatua baitzen, osoki argitua eta ederki mintzo zena,
solasean abiatu zen Elizako athean gizon
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multcho bate kin. eta guziak choraEUrik
hari bega zauden.
Miotzo zitzayoteo Erlisioneaz eta San
F rantsesek haren urrun hedatzeko ibili
dituen lac handiez.
Gizon aditzale hekien artean bat bazen
ernea eta btphila. Deus gachtorik. bainan kitzikatzea maite. Erraiten dio beraz
Laphurtar jakimsunari :
JATSUARRAK: - Erlisionea ere. bertze asko gauza bezala. maiz aiphatzen
dugu.zer den jakin gabe. Orai beraz erradazut ea Erlisionea beharra den bailezpada.
LAPHURTARRAK ; Ihardesten derauzut, bertze galde bat nik ere eginez. Ez
othe da egia zuk ere galdatzen duzula
zure sehiek ohora, ederrets zaitzaten ElI.:heko- Jaun gisan ?
JATSUARR..... K: - Bai, Jauna, eta zinez.
Hertzda ez lezakete eoe etchean gau hanuirik egin.
LAPHURTARRAK ; Eta bada arrazoin
beraz, hai eta miletan gehiagorekin Jainkoak galdatzen du. ~ta gure eginbide
hertsia da. hari ohore bihur diozogun.
Ezen Jainkoak emana dugu izatea eta
bizia ; beraz hertsikii:lgo gaTe gu atchikiak hari ohore bihurtzerat, ezenez se-
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hiak beren lurreko nausieri. Hortik ere
egundainoko Jendaya guziek, juduek ala
girichtinoek,turkoek ala paganoek, ukhan
dute zoinek bere gisako erlisionea; eta
jendaya guzick horrelako jaidura berafen bethi ageru:ea, dcus ez da hertzerik,
baizik ere Erlisionea dela baitezpadako
beh" bat (I).
JATSUARRAK: Otdean, Jauna, gure
arrean ardurako errana cia. Jainkoa bihotzaren eske dagoela; zertako beraz
kamporat ageri direo egintza horiek, halaoola zeinatzea, belhaunikatzca, eta bert.7.e
asko?
LAI'HURTARRAK ; Kamporako egintza ooek, othoitzak, meza entzuteak eta
bertzek, ez dUle Jainkoaren aintzinean
baliorik, ez badiruzte bibOlzeko chedeak
laguntzen. Berriz, kampoko egintza
horiek huts egir:en badire ezinhertzez.
hala·nola eritasunez. eskas horrek ez du
bidegaberik ekhartzen, baldin bihotzetik
Jainkoa adoratzen eta maitauen bada.
AIde horietarik behatuz egia da, Jainkoa bihotzaren eske dago.
I. Lehen kapituhl;l.n iliphlltll gauu lll!rak, hernen ere ber·
,l:. errepikatzen dilUt. Eu!' huna zertllko: :t::ne mi,ionetan
oh:ulu nalz.elllk..u ZOIokuill hudek lI,aiI: "rr.Ulen di.da gure
osI.atu ela mc:rkhatuetan. Eriluut! handiari eman hew uyo
dolJle;ka errem.....io; honela dio erran warrak.

1 ZATlIIA. -

VI KAPITULUA.

6g

Bainan osoki trebes lohake, erran hort3z adi lezakena kamporako egintza ooez
artharik ez dela behar atchiki. Gure izate
guzia, arima bezala gorphutza ere bai
bere gisan,J ainkoari esker onetan bihurtu
beh:).r ditugu, cz da har harat ez hunatik.
JATSUARRAK: Bai, Jauna, hori aged'
da. Bainan egitekoa datza ezagutzea.n
zoin othe den egiazko Erlisionea hoinbertzeren artean. H ekien artean batzuek
bertzeak desegiten dituzte ; guziak beraz
ez daitezke egiazkaak.
LAPliURTARRAK: Egia diozu, Jauna;
eta zinez erhokeria laiteke, bai-eta Jainkotasunaren laidozko elhe hat, erraitea
Jainkoak onesten dituela erlisione guziak eta orotan egin daitekela salbamentlua.
Zer ? J esu-Khristok zt;ruan har detzala,
hura kurutzefikatu duten juduak, hura
zinez adoratsen duten Katolikoak bezala ?
Hari ezio daiteke. Jainkoa egia bera
da berenaz eta saindutasuna bera ; eg'iaren eta saindutasunaren kontra dohazi·
nak ez dezazke niholere ooets. Horrela
dio Pia bederatzigarrenak (t).
I. Tl'11endum quippe ex fide est. eXI'" Apotilolicllm Ralialvum tiui neminen! lJOiSe:, hane e5ie: 1l1licam d~lulis nrea.m,h~nc qui non fueril fngre.uu5,dilllvio perilu,
r~m. (Plus IX, AlIoc. Sing"lal'iv,,,ldam.)
m~na!1l I::ccl~i,m
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JATSUARRAK : - lkhusia da. Jauna.
Bainan oola irakas eta osoki agert deza.
kezu gure Erlisionea dela bakharrik
egiazkoa ?
LAPHURTARRAK : - Badakizu Girichtino Erlisionea dela Jesu-Kristok berak.
Jurrerat jaucsirik, gizoneri irakatsi zerayena, eta Salbatzaile a~oragarria zerurac
igan zen ondoan A postoluek bazler guzietarat hedatu zutena. Badakizu ere
Jesu-Khristo egiazki dela Jainko, egiazki Trinitate sainduko bigarren Presuna
eta. Aita eternalaren Seme. Eta bada
hori bakharrik aski duzu ; hortik beretik
ageri da gure Erlisione saindu hau
egiazkoa dda, denaz geroz Jainkozkoa.
Huna zer dion Aita-Saindu Leone
13no.1: : Egia hori asko era asko argiz iTakatsi eta finkatu izan dute hainirz gizon
handiek ; ausarki eta bazkarki ihaTdetsi
izan diote R'UTe Erlisione sainduaTen
elsai guzieri (I).
Argi hetarik bat choilki hemen aiphaI. Vera ;mlem Rc:li~io (IUl~ sit,non dif!iculler ..idet qui juui
cium prudens gncerumqlle lIdhibuerll, argumenti. enim pttmultis atque iIlustribu. veritate nimi".m oraticinorum, prodi·
giulum freqllentii. eelerrim:1 fidei vel per medios hQIJtes aC
"",xi""" im~imenta propng:l.lione, m'tr'yrum lestimonio,
aliisquesimllibulllquet, urn U<;e unid: veram, qntm JesUIIChri."D$,~1 in~ljtuil iptiemet et Eccluitt: lure t\1end:lm propo.tando.m'lue demo.nrluit.(LeoXIII,d, CiviraiwJl (Mlfiil.IiD'"
,kn·s((J.Ill"d. )
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wko derauzut. Baliatuko zauzu menturaz
mihi gachto zombaiti buru egin beharko
duzunean.

JATSUARRAK: -

Bai, Jauna, eta bert~
zalde atsegin dut jakitea zeren gainean
dagoen gure Erlisionea bermaturik eta
asentaturik.
LAPHURTARRAK: Ikhus zazu beraz
zerik den girichtino Erlisionea.

Hambat misterio irakasten ditu, gizonaren buruak ezin endel~a. ezin zilha
dezazkenak. Hala-nola Jamkoa baithan
hirur Presuna, hetarik batbedera Jainko,
eta hirural< Jainko bakhar bat beizik ez.
Berdia oraino, hirur Presuna hetarik bat
Birjina baten sabelean gizon egina, eta
kurutze baten gainean hila, eta bertze
hainitz misterio.
Girichlino Erlisioneak manatzen du
bizitze bat hain garbia ! Manatzen derauku Jainko bat bakharrik adora eta guzien
gainetik maita dezagun, haren rnanueta·
rik chumeena hautsiko dugun baino lehen
bizia bera emaiteranokoan.
Manatzen derauku gizoh guziak maita
detzagula gure buruak bezala; guzien
alderat iduk dezagula, hekiek gure alde-
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rat iduk dezaten nahi dugun egiteko gisa
bera; etsayik muthirieneri bereri barkha
diotzetugula eginen derauzkiguten gaizki
guziak, bai eta maita detzagula zinez eta
bihotzetik.
Debekatzen derauzkigu bekhatu guziak, gogoeta choiJak baizen ez balire ere,
bainan irakasten berthute guziak: izan
gaitezela ezti, jasankor, garbi. beharreri
emaile, buruzagieri erorkor eta jarrakitzaile.
Nahi du gorphutzeko gure jaidura
gachtoeri jazar gaitezen etsai batzueri
bezala; lurreko ontasun, atsegin, ospe
eta hampadura guziak arbuya detzagun,
eta aldiz jarraik gaitezen aphaltasunari
eta beheramenduari, besarka detzagun
pairamenak eta laidoak.
Eta zertako ? Ah ! gorphutzeko eta lurreko aberastasunak, distiradurak, omeoak eta goratasunak, hauskor eta iragankoT baitire ; aphaltasunek aldiz eta
pairamenek sekulako zorianaren ardiest~ko biderik hoberenak baitire.
Horra laburzki zerik eta oola den
Girichtino Erlisionea. Zer zauztu? Uste
duzu gizonek berenaz asmatu duketela
holako Erlisionerik ?
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LAPHURTARRAK : Ez-eta segurki
ere. 1 0 Gizonak ezin asmatu ditu berenaz,
haren endelga-ahal guziak gainditzen dituzten misterio hek ; 2 0 gizonaren bihotz
lizunetik ezin ilkhi da bizitzeko hain lege
hertsirik eta garbirik.
Hon hain egia da, non paganoen arteko gizonik bandienek. Erlisi0nearen
eta bizitze prestuaren gainean erran dituzten ~ziak, ez baitire itzalik baizen Gi·
rjchuno Erlisionearen aldean. Eta hori
bera, Erlisione saindu hau Jainkoa
ganik delako argi eta irakasmen bizi
bat da. Bainan ez naiz hortan baratzen.
JATSUARRAK: -

Ez
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Girichtino Erlisionea munduan onet·
sia izan da, eta Jesu-Khristo sortu zenetik berheun urte gabe, orduan ezagutuak
ziren eskualde guzietarat hedatua zen.
Girichtinotasuneko misterio gorak. endelguz ezin har ditezkenak. sinetsi zituzten, ez choilki jende arruntek. bainan
oraino gizon jakinek, izpiritu argitu eta
zorrotzek. Hekien ganik ditugun liburuetarik ageri da.
Bizitzeko lege garbi. gme jaidurentzat
hain borthitz direo hek. onetsiak izan
ziren, bai-eta egintzetao ezarriak. Orduan
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ikbusi ziren berthuterik ederrenak. eta
non? tzarkeriaz bethidanik ustelduak zauden hirietan.
OOlasun gose zirenak, zituzten guziak
saldurik, Jainkoarentzat erromes hizi
..ziren. Atseginpean ehortzirik z3udenek,
Ebanjelioko garraztasuna besarkatzen
luteD, harritzeko den khar handiarekin.
Lizunkeria lorsagarrienetarat emanak,
garbita5unik hertsi eta ederrenerat biltzen eta arrimatzen ziren. Ben: lagunen
odola nola-nahika mendekio2 ichurtzen
..zulcnek, garhaitzen zituzten borthizkeria
eta moldegaizkeria guziak, eta nahigabe
bai-eta befen bizia bertzerentzat alegeraki
emaiten.
Harra zer aldamen ederresgarria egin
izan duen Girichtino Erlisioneak.
Orai beraz zer zairzu, adiskidea? Uste
duzu aldamen hori ~izonen lana daitekela'?
Nik behintzat. horri behatu-eta, ez
dezaket ikhus ]ainkoaren eskua beizik.
Ez nauke oihu egin gabe Profetarekin :
Jainkoak, Jainkoak egin du mirakulu hori,
eta guzjz da ederresgarri gure begietan :
A Dom£110 factum est £Stud, et est m£ralnle £n ocuLu nostris. (Psalm. 117.)
]ATSUARRAK. Egia diozu, Jauna.
Ez, erregeak ere beren harmada eta ahal
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guziekin ez zaitezken egiteko horren
bururat hel.
LAPHURTARRAK. Ai erregeak eta
hG-rmadak urrun dabiltza egiteko huntarik.

Jesu-Kristok here Erlisionearen muodu guzirat hedatzeko hautatu zituen, eta
nor? cz aberauak, ez gerlariak, ez gizon
eskolatuak, bainan hautatu zituen arrantzaile erromes batzu, beren arrantzako
sareak erabiltzen beizik cz zakitenak.
Hola behar zen aide guzietarik agertu
Girichtino Erlisionea ]ainkoaren lana
deJa bakharrik.
Iduriz deusetako ez ziren Apostolu
hek mundua erreberritu izan dute. Hek
jendaya guzieri irakatzi diote, orduarte
jainkotzat zerauzkatenak phorroskatzen
eta ostikatzen, eta zertako? adoratzeko
bakharrik ]ainko kurutzefikatu bat,]esus!
Hek munduari utzarazi diozkote ordurainoko ohidura borthitzenak eta tzarreoak. Eta guzieri : beharreri bezala aberatseri, tliperi bezala handieri, herbaileri
bezala indartsueri, jakintsuneri bezala
ez-jakineri, sinetsarazi cliote hekien bizimoldea ifernurateko bidea zela, eta
iganarazi dituzte lohikeriatik gabitasu-
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nerat, dehoilkeria ikbaragarrienelarik
bizitze berri saindu batecarat.
Hitz hatez,Apostoluek mundua kausitu
zuten, gizonez baino abrez bethea, eta
aingeruz bethe zuten.
Zer zauzu hortaz ?
]ATSUARRARK. Ai Jauna, espanta·
garri da; eta nihon ere baino hobeki
honan da Jainkoaren eskua ageri.
LAI'HURTARRAK. Eta bizkitanean
oraino ere adi zazu. Hunek indar berri
bat emanen dio erran dugunari.
Girichtino Erlisionea munduan Iinkatu izan da gigonezko lagumzarik gabe ;
ez da aski ; finkatu da gizonen oldartze
eta jazartze guziak garhaituz.
Apostolua1: Jesu-Kristoz mintzatzen
hasi diren bezain sarri, juduak eta paganoak gogorki bihurtzen zaizkote. Debeku
bertsiak, rnehatchu lazgarriak, zer·nahi
borthizkeria, sarraski eta hihze franRo,
orotaz baliatzen dire hek ichiharazi nahiz.
Lurra eta ifernua e1garrekin bat egiten
dire Jesusen izena hastapenetik ithotzeko.
Eta bizkitartean,ci ikb usgarrietako ikhus·
garria, jazarkunde horiek guziek ez dute
suntsitzen girichlinotasuna. Aitzitik haz~
kartuz doha eta emendatuz.
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Martyren odolak borthizten du girichtinoen hazi dohatsua, eta lurreko hegat
guzietan uztarik ederrenak altchatzendire,
halako moldez non, gutienik uste duela,
mundu paganoa kolpez girichtino ihazartzen baita. Sineste berria, distirantza handi batekin hedatzen da i~uzki i1kbitzetik iguzki etzaterat,eguerdltik ipharrerat.
Zer g-auza espantagarria ! Jainkoaren
}ana, eta lan nausia, hori da hori !
Bietarik bat : edo mirakuluak egin
izan dire girichtinotasuna munduan finkatzeko, edo ex. Baldin hortakotz mirakuluak egin (zan badire, ikhusia da Girich~
tino Erlisionea Jainkoaren ganik ethorria dela, zeren mirakuluak ez baititezke
egin Jainkoaren indarr~z beizik. Eta baldin ez badire honakotz mirakuluak egin,
beha zazu huni : Behinere izan den mirakulurik handiena hau da, gizon herbail
arbuyagarri batzuek mundu guzia azpiz
gora itzuli baitute, kontra zituztelarik
lurreko errege, harmada, diruLZe eta
gainerateko indar guziak.
J ATSUARRAK. - Jauna, irakasmen eder
eta hazkar horiek ez onestea, begiak
argiari nahitarat hestea laiteke. Atsegin
handja dut hoin ageriki ikhustea egiasko
Erlisionean bizi garela. Lehen ere ez
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Duen bonaz dudarik. Bainan orai asen·
luak ikhusiz, hobeki bermatzen naiz.
Girichtino Erlisionea da beraz Jainkozko lege bakharra. Bainan geroztik
baitezpada behar dugu onetsi eta besar~
katu, ezen J ainkoak ez ahal dio munduari
alferretan ema.n. Zer diozu ?
LAPHVRTARRAK. - Osoki chuchen
mintzo zare. Hain premia da ]ainkozko
Erlisione hunen atchikitzea, non hun~
tarik kampoan nihor ezin salba baititeke.
Hala erran zuen Jesu-Kristok: Nihor ez
doha Aita-j ainkoaren ganat, ni baithan
sinestea ukhanez beizik. Bai-eta, gehiago
dena, Girichtino legea onetsi eta atchiki
bebar da den bezala. Jesu-Kristok berak
eman dueD bezala. Gizonek, ez-eta Elizak berak ere, ez dezakete hartan aldamenik batere egin, zereD gizonek ez baitute eskurik, guzien gaineko Na\.Jsiak
egin dituen legetan.
jATSVARRAK. - lkhusia da, Jauna;
nik ere etchean emaiten ditudan manuak,
ez dezazkete gibela, ez nere sehiek. ez
nere umek. Ordean, oi oere sehien eta
umen baioo, jainkoa mundu guziaren
nausiaRo da. Bizkitartean, j auna, ez olhe
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dugu askotan entzun aldamena frango
egin dela Erlisionean, Apostoluen demboratik hunat ?
LAPIIURTARRAK.
Beha zaite huni.
Zerorek erran duzu zure nahiak ez dezazkete1a gibe1a wre menekoek j bainan bai
zuk zeronek, eta"hekien orde benze manu
batzu eman dezazketzu errechki. Hori
bera ger:lhatzen da hemen. Erlisionean,
Jesu-Kristo ganik dathcrren bezembatean, ez, Elizak ez du egin aldamenik
batere, eta ez du hortako eskurik. Choilki, berak egin zituen manuetan egin ditu
Elizak aldamen batzu.
JATSUARRAK : - Duda gabe, bai Elizak
alda dezazke berak egin dituen legeak.
Bainan benze hitz bat erran duzu: Girichtino·Erlisionetik kampo, nihor ez
daitekela salba. Jauna, niri bethidanik
gogor iduritu zait hori. Eta beraz, zer
erran girichtino ez diren hambatjendez?
Egia da jadanik ere. solas hunen hastapenean, zerbait aiphatu dugula gauza
hortaz. Bainan nahi nuke zerbait chehetasun gehiago.
LAPHURTARRAK. - Ori, ene adiskidea,
cz dohako gizonari Jainkoaren gogo eta
eginbide guzien barneraino sartzea. Gure
eginbide bakharra da, zer ere irakatsi
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baiterauku eta haren sinestea osoki eta
enganatzeko beldurrik gabe (I).
Bizkitartean huna zer dioten Elizako
irakasle hoberenek eta argituenek, bereziki San Thomas teologo handiak.
Baldin girichtino ez direnek arthoski
begiratzen badute lege naturala,Jainkoak.
edo berak barnetik argttuz, edo hekieri
bidaliz norbait, bai-eta behar balitz aingeru bat, argituko ditu jakin eta sinetsi
behar direnez. Eta ordutik, sinestez
girichtino eta arimaz Elizaren ume
litezke. Beraz damnatzen badtee, ez da
zeren hortaz Jainkoaren gain egin estakuru, bainan bakharrik hekien gain.Ezen,
naturalezak berak debekatzen deraizten
gauzetan bekhatu eginez, Jainkoaren gra·
zieri trabak pharatzen baiteraizte (2).
J ATSUARRAK. - Bainan. J auna. no1a
eta nondik izan dezakete lege naturalaren
atchikitzeko indarra ?
I. Eninweril, cilm soluti cerporeis hisce vinculis, videbimllS ])ellm stculi e:;I, IntelligelnllS profe<:lil quim llrcto pul-chroque nexu misemtie aejustitia divinll cepulanlur; quam_
diu vero in terris vcrsamur. mO'"lllli hac gravo.ti mole qu:e
hebetnl Ilnimam, firmissime lcnearnul el< catholicS. doctrin5.
unum Deum e~, unll.m fidem, unum baptisma. (PilL\: IX.
alloc. Singulari qu6dam.)
2. Si aliquis nUlrilus in ;yl"is, ductum rationis natur<llis
$equeretur in "ppelitu boni, el fuga mali, certissime est cre·
<iendum, quod <:1 Deus, vd per intern~m in~pirntioll,;em reve·
larel e& qure .unt ad crcdendum necessaria, vd aliquem 6dei
preconem "d eUln dirigeret sicut misit Petrum all Cornelium.
(5. Thorn. qu. '4, j), 'tM,.ilaJ~.)
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LAI'HURTARRAK. Nondik izan deza.
kecen? Ageri da, Jainkoaren graziak
hortakotz lagundurik. Ezen Jainkoak
bere grazia gizon guzietarat hedatzen du,
bai·eta paganoetarat (I).
Hortik. guziek beg1ra dezakete lege
natura la. eta n(\n ez diOlen Jainkoaren
graziari traba egiten. salba daitezke.
JATSUARII.AK. - Jauna. ez dut nik behinere holakorik aditu. 2er! paganoek
ere baducela Jainkoaren grazia! Guk or;).i
arte uste ginuen jende bathayatuek bak.
harrik ukhan zezaketela grazia hori.
LAPJlURTARRAK. - Hamasei ehun eta
tauetan hogoi eta hamarrean,Aica-Saindu
Alexandre zortzigarrenak kondenatu izan
wen Antonio Arnaldorf'n erran makhur
hau : Paganoek, J uduek, Heretikoek. eta
bertze hekien idurikoek, ez dutela Jesu·
Kristo ganik deus laguntzarik izaiten;
halako Ololdez: non ex baitute hek bert:n
lIahikunde berbail choila beizik. demen.
I. Gr:uia in "IN"N dilfllSa eI: ; non jlld<lea.l\"l, nOl'l Gnr:cUn'l.
non Bubaruw, DOll Seythsm. non li\>cl\lJlJ, DOQ Sott".m, non
'-;l1Im, non m"lie.em, non WfItm, non jvvenem tJrdpit ,ut
dedigJUttar. Qui '''tem ejus mvnue frui lki:tJee.nt, abi imp"tlm1- Cum ",nlm IIIHNtllUI :lIlilus palo:U, e: i ..emine plohiw:l.·
tur, proprii dUl&llU:at m:l.liti;\ lngndi rec"~III. (So Chrysost.
HIJ",il7' in JO:I"') - J::bboratum est ut lion solllll) iIlIlO.is~tJU! dlebui, sed diam in cuuctu rdro SCC\llis prot...ttlllT
hraliam lIei omnilJl1! hominib\l~ ~dfvi$S"', pro\'id",nlil CjuioIem l'lIri. ",,<I ,,,ultimooo upere, dlVer!lCjue mensura. l~.
Thonlas, I.~, Dt t'H. (;"'I.)

,
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deen graziarik gabe, ez·et3 bihotza den.
gutiena hunki dezakenik (I).
Erran hori beraz kondenatua da eta
osoki makhurra.
Berdin oraino Aita-Saindu Klement
hamekagarrenak kondenatu izan ditu
beetze Jansenista bateD erran hok : Deus
graziarik ez du~la Jainkoak emaiten Fe.
deafen ondoriol beizik; - Fedea dela
leheo-Iehenbiziko grazia eta beetze guzien
ithurburua; - Elizatik kampo ez del a
deus graziarik emaiten (2).
Erran horiek ere beraz makhurrak eta
kondenatuak.
Eta orai huna egia, teolegoek Ellz3
k..'\tolikoarekin irakasten dutena: Bathayatu.gabeek, ez izanik ere zerurat
helaraz deuazketen graziarik, badituzte
bizkitartean grazia sendakari balZU. laguntzen dituZlenak lege naturalaren begiratzen. garhaitarazjz hortakotzat garhaitu
behal'" diren trabak eta puchuluak. Eta
baldin grazia sendakari horietaz ongi
I. Al~ VIII lIamn:noit &oeqllentrm AnI. Arnaldi propo.itioaem: Pa,la.ni, }udld, Hl':'d>ci .. likjue hujll5 I:enen,
nullum omnino a.ccipll>nl ~ J511-C1Iris.to inlhlll"Um; a.deOqOle
hinc:rc:ctc: illrer6, in i1Ji$ _
yollllltlllem Dudam et inemcllI
sinr omni grlllii $\l(lic:icnle.
2.CleIDC'll$ XI ha.li QU5nelii proposiliones pm,ctipnt : 26,
1'1I11a- d:lJ1lor gra.li~ "i'i per fidrm ; - 27. FKlcs ell primil
gra,i. et rOM ..,mnium .lilUlIm ; - 29. Extra Ecc:laial1l Olllla
oollceditur !:tatia.
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baliatzen badire, Jainkoak, bere baithako
ontasun berezi batez, igorriko diote sal.
batzeko eta zerurat heltzeko ahala. Eta
hori gerthatuko da edo misionest baten
bidez, edo aingeru baten bidez, edo Jainkoak errechki asma dezaken bertze zerbait laguntzaz (I).
Zer diozu, adiskidea ?Ez othe dut erra~
nik aski ? Orai ikhus dezakezu noJa Bathayatu-gabeek lege naturala begiratzen
ahal duten, bai-eta nola hel daitezken
bizitze surnaturalerat (::la zerurat. Gizonak
izanagatik berenaz lege horren begiratzeko ahala, bizkitartean, ore khonda eta
guziz bekhatuak herbaildu duelalwtz, ez
dezake atchik Jainkoaren grazia gabe (2).
Eta lege natural hori gisa hortan begiralzen duelarik, Jainko ana zerbait bidez
helduko zayo eta salbaturen da.

,-,----,

I. Grati,'\! qmc hominib\l$ fide destitulis eonferuntur. sunt
gralia! medielnales, quib\ls adjllti. inlldeles possunl adimpJere legem naturalem ne vin«:re difficullale~ qure ddcm
observ:mtire adversantllr ; Opera autem, ho.um adjumentorulU
ope parln, intra ordin..m mnrali.. honestatis continenturn
Hi.\ autem gratiis si inHdeles obscquantur, mu)ora eis subsidil.
adjiciunlur, donee Deus ex gratuita sua mlsericordii VQC e
eos ad finem supcrnaluralem... etc. .. (hlb. Knol1.lwtit.rhe~/~.)
2. Quoad intellectuem, quam vis absolut~ POSSil homo, sine
gratia in naturalibu$, cognoscere omnes verilalcs ordinis
naturlllis, tamen IUoraliter non pot est. E$I certum ex expc·
rienlii. Vlllnerata est cnirn natura per peccatum, cl totus
homo e~t in delcrius cOmmulalus, e.;r Trid. Et l.luoad volllntatem, rnoraliter non POlest homo omnia praeccpta naluralia
adimplere, ne.c graves \'incere tentaliones; certum esl, ex
ddcm Inlione. (Ber:hier, Thro!.)

ERLISIONEA.
JATSUARRAK. - Ori, Jauna. eskerrak
zuri ,profeta bat bezain ongi eta ederki
mintzatu zai.?:kigu. Eta orai, atsegin baduzu, joanen gaituzu guziak San Frantsesen aldare aintzinera, eta han galda
dezakoguo gure herritar maiteari, bethi
eta gehiago Eskualdunen bihotzean haz..
kar eta finka dezan Erlisione katolikoa,
guzien artean bakharrik egiazkoa dena.
Eta gizon hek guziak elizan sarthu
ziren, San Frantsesen aintzinean belhaunikatu, eta othoitz eder hau e1garrekin
erran:
SAN FRANTSES JATSUKOARI.
OTHOITZA

Oi Saindu guziz on eta maitagarria,
ahuspez, zurekin adoratzen dut Jainko
soberanoa ; eta nota, hartk zuri tur huntan egin laguntzez eta zeruan eman sari
aberatsez atseginik handiena baitut nik,
eskerrak bihurtzen diozkat ahalik eta
khartsuki.
Eta zu, bihotz-guziz errekeritzen zaitut
ardiets diezadazun othoi, zure arartekotasun botheretsuaz, dohain guzietarik
beharrena, sainduki bizitzea eta hiltzea.
Bestalde, ardiets diezadazut (hemen
aipha, nahi gi1tuken dohaina) eta baldin
nere galdea ez balitz Jainkoaren goresteko eta arirnaren salbaltzeko, ardiets
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diezadazllt zer-ere bientzat baita hobere·
nik eta hura.
3 Cure A£ta, 3 Agu1' Maria, 3 Lor£a.
Oi Jainko ana, San Frantses dohatsuaren predikuez eta mirakuluez nahi izan
ditutzu zure Elizarat bildu Indietako
jendayak ; egikuzu othoi haren berth uteri
jarraik gaitezen, goresten ditugularik
haren eginkari ederresgarriak; Jesu Krisro Gure Iaunaren bidez.
Imprimatur:

t A.-FRAN<;:OIS,
Ev. de Bayonne (I).
:. OthoilZ hor; ~rdaralik ~$kuararat itzuli nll~n 1889·,
mnlchoucn bllelik ela hamahira eman dell beJeraI1.iurrllnarentzat, eta hori, Dayonako jal1n Aph~zpikll Frantses
Fleury-Hotoren baimen:J.rekin. Horlik, elink" bilkh\\rellln
ere erran dileke.

Eliza katolikoan
Da ene sinestea,
Zeren hartarik kampoan
$egur baita galtzea.

Eskualdun, fededun.
Ebanjelioa argitzen has orduko.
Herri lehenak halhayatu zlreneko,

Girichtinotu zen Eskualdun guzia,
Bethikotz: lothu zayoo zeruko hazia.
Hogoi la hemezortzi urtheren human
Jesus izanez geroz bitima munduan,
Pyrene hotarat jautsi zen Santiago,
San Zernin baina zombait urthe lehenago.
Eskerrak Jainkoari zeren E5'kalduD3
han den egiari hastetik emana,
Eta belhi maita Jesu-Kristo gure Erregea,
Bai~eta Aita-Saindua. delakotz haren Ordea.
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JeSll - Kristo eta Eliza
katolikoa. ===e==.."
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Eliza bakhar bat beizik
Ez da egiazkorik,
Jesusek asentatua,

Harek gobematua.
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Erllslonea ezagutzekolz behar
dugula lehenlk Jesu-Krlsto ezagutu. - Nota dezakegun Jesus
bobeklenlk ezagut. ==1;1:>= = ="' =

~

~

1·. Erllslonea u3i'1.l1x.ekotz wbar dugula
Jehenlk. JOlIu-Krlsto e%agata.

I

:I]ESU.KRISTOK ekharri du zerutik
lurrerat. egiazko Erlisio~ea, harek egm eta asentatu lzan du
Eliza katolikoa.
Premia da heraz ahalik eta hobekienik
ezagut dezagun Jesu-Kristo.nahi badugu
gure Erlisionea ezagutu. Ezen, dio erran
zaharrak, nolako langilea halako lana.
Zombatenaz baita langile bat ernea, jakina eta esku onekoa. hambatenaz lan
propiak eta ederrak atheratzen ditu.
Hola·hola doha Elizaz eta Jesu-Kristoz. Jainko balin bada jesu-Kristo, Jainko-lana egin du Elha asentatzearekin.
Eta nola Jesu.Kristo. Jainko bezala,
izaite guzietarik lehena eta handiena
baita, berdin Eliza ere, Jainko haten

J
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eskuetarik atheraya delakon, lurreko
bertze eginkari guziak baino handiago da.
Berriz ere diot, Eliza ongi ezag-utze·
kotz behar duguJa lehenik Jesu.Kristo
zeT den ikhusi, eta zombatenaz hobeki
baitiogu Jesu-Krislori behatuko, hamba.
tenaz dugula Erlisionea ere osoki ezaguturen.
San Thomas teologo handiak ez zuen
nahi bertze libururik baizik ere Kurutze·
fika ; eta erraiten ohi lueo, kurutzefika
hari behatuz, Jesus bere Jainkoari behatuz, ikhasi zitue1a zazkien jakitate guziak.
Guk ere bt:raz lehenik beha dezakogun
Jesu-Krislori, eta gero hobeki ikhusiko
dugu zer den Eliza.
Gorachago erran dugu : Jakinez geroz
nolakoa den langilea,errechkiago jakinen
dugu Dolakoa den haren lana.
Eta zer diot? Eliza ez da bakharrik
Jesus-Kristoren laoa; Jesu-Kristo berbera da Eliza saindu hod; ezen, dio
Apostoluak,Jesus da Eliza guziaren egiazko burua, eta Eliza haren gorphutza,
halako moldez non hiek, Jesustk eta Elizak, gauza bat beTa egiten baitute (I ).
I. L 'tg1iJe $-e~ _lemelll u:le soda!! utile IlU" aM'"
cia bommcs et ripondant au" IM;soinslk leur natare? OIL
plut&.}' a-I-il eft oe nom IaCJi d'Eelise un myslhe plus p"""
(opd? 0111 certn, il en est ainsi, et voill ~ue ce mystrn de
I'Eglise est celui·14 merne da Christ. L'~glise, c'est le Chrlu
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Eta oola gu-baithan burua eta gorphutza elgarrekin izaite bakhar oso bat
bailire, berdin, Jesu-Kdsto buru bezala,
eta Eliza gorphutz bezala,elgarrekin izaite
bakhar oso hat dire; Hola dio LiburuSakratuen chehatzaile eta argitzaile guziz jakintsun batek,Aita Korneliok (1).
U rrunago doha oraino izkribatzaile
hori eta erraiten du Jesu.Kristo dela, ez
choilki Elizaren burua, baina oraino Elizaren gorphutza ere; zeren-eta fededunek
ez baitute argirik, indarrik eta bizitzerik,
baizik ere choilki Jesu- Kristoren ga.nik,
eta haren graziaz (2).
Zuzenez dio beraz Aphezpiku handi
batek : Oi eoe Jaiokoareo Eliza, bai
egiazki Jesus bera zare zu lur huotan,
Jesus berhi gurekin meodez-mende lalui.m~me; rEgli"': c'es1 la plcnill'de, I'aeeomplissement du
Christ, son Corps et son developpemenl lid el mY"'ique,
t:'est le On;lil lotal ell'lt:t:ompli , Et '-PSl/NI did;! wput s1Iprl1
D/Nllm Ere/~Jit"", '1"'~ ul u"111S ifJ.ri1ls It fJlmilUlI" 4Ul Ifui
"mnia IN. 1J1JI,,;6m a"i",!,/~/ur. Eph. J,22·2J. lOom Gr<!a.,
I'Ft:1ise j.

I. Ec<::luia,. lanquam corpus, est eomplemenlum Chlisti
lan:j.u:un sui capitis, (:!IpUI enim eorFore eomplelur et P!'rfi·
dmr ; d,m enim caput habet omnia eorpori$ membr.t, Ita ut
nullun, desil. lunc eomplelum plane <:sI el didluf (C"mtl. in
Epia/. ad tJ:pNtJtsi.)

2. ChrislU$ llon lanlun, est capul Ecdes.;re, sed et corpus,
quia. omnia Eccl«ire membnt 'UMental et in onmibus opera.·
lur; per dQctorcm docet, per minislrum boptillll, per fidelem
credit per fKl!llilenlem prenitet. Sicut Et:c1esia esI oorpu!l
Christi, qunsi capitis; sit: "icissim Chrisltl$ et;t co,pus Eccle·
sia:, quas' in omnia Ecclesi:e tnf"mbra se per 'U'ltliam et operatiQll("tn lIan~rUlltlens. (Come!. in Epi!.l. :ad Co:>rinlh.)
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nean ari dena, oinaze ffango ja3aiten
dituena, eta emt:ki-emeki zerurat hela.
razlen g'd.itueoa (I).
Hortik. irakurtzaile maitea, nahi baduzu Eliza. egiazko Erlisionea, oogi ezagutu, entsega zaite lehenik oogi etzagutzerat Jesu- Krislo. Jesu- K ristoren erranak
eta eginkariak ikhusiz, mihatuz eta maiz
hasmarruka gogoan ibiliz dugu hobekienik ezaguturen gure Erlisione saindua :
In Cltristo pracijJue consideraL£ouis optuius fige. mores eius observa, eLofJuia meditare. (c. Laur. lnstin.)

1.0 Eglise de moo Dieu, YOU$ ;;I~$ positivementJesus
contiou<! ic:i.bas, el dans sa forme 13 pins louchllDte, <;ar vous
l!lesJ6ustfavaillant, lultanl et s'immolant pour DOUS. (MI.'T
Gay, vie el " ...rlus chrM.)
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arranoa, hegalak hedaturik indarka ari.
baita. bethi eta barnago iguzkinl.t hurbil.
du beharrez, berdin gu ere, khartsu ga~
ren ber, lehiatzen gare Jesusen dohainak
alderen-alde ikhusi nahiz: Qui vult habere 11Otz'tiam Dei,amet,amet /(5 t August.)
Bainan Jesusen alderat uzkur. nagi eta
la7.o balinbagare,ai ez dukeg-u holako suk~
har ederrik. bakhan gare Jesusez orhoitzen; orhoiwrik ere, laster unatzen gare
hari behatzeaz. begiak maiz bertze norapait baztertzen ditugu.
] auregi batean bada sehi frango; badire zaharrak, badire gazteak ; eta zaharretan gehienek lan guti. neke guti dabilate. Eta hori, adin handia dutelako ~sta~
kuruan,lehenago aski behartu direlakoan;
bertle!:::. ere soldatik ez ukhaiten eta kargutan aimzoatzeko ere biderik ez!...
horrdako hainitz estakuruz nagi eta alferdaude.
Bainan bada b~rtze sehi aralde bat,
gazte eta hazkar dena.Ah! horiek goizean
goizik lanari emanak dire. etcheko beharordu guzien ondotik bethi asmuka ikhusi·
ren ditutzu. ernerik beha daude nausien
gutizia eta nahikunde guzieri. Hekientzat
dire Jauregiko jaun-andreen begitharte
onak. emaitzak. sari eta soldat hobe~
n:nak.
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J. IntO'eR amOl'e quilll ipccullltione iler .d di..ina tentari,
quod amatOl"io magi$ c;ontaetu l:Omple"uquc itfllilltut el de.
l:1I51c:lIl. IXv$ QUill illlelleclu. Adclc; quod afieclll et amore
cli"in;OIum nugil mngitque purgc:lur acies et ad divina (On·
lemlllandac;on\"ale!ll:lIl. (n.om;u$in, Dogm. Thkl. de Dc:o.)
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ruz zure bichta labur da, zure begiak
lanhotsu. hedoitsu eta goibel.
So egikosu abolzari. Burdina moldatu
nahi duenean. ex du behinere osoki hozterat uzlen. bainan epheltzen hasi deneko
suan berriz sartzen du. Eta zertako ?
Amoreag-atik lehen bezain bero eta zalhu
jar dadien berehala.
Orobat gerthatzen zayo gizonari Jainkoaren ezagutzeko egin behar r:l.iren entseguetan : belhi ernerik eta suharrik da·
goena,bere chederat errechki heltzen, bainan lazatzen eta hozten dena sekulan
ezin hel.
Hortakotz dio Erran·zaharrak: Esku
hazkar eta erneak emanen du aberaslasuna. bainan esku nagi eta alferrak erromeskeria (I).
Zure bibotztko uzkunasun lazo horrek
iduri du bai deus handirik ez dela, eta
menturaz espantitzen zare nik erraiteaz
horrelako ondorio gaitzak dituzkela. Bainan iduriagatik eskas ttikia. lazaketia
horrek bethi gibelatuko zaitu Jesusen ongi
eza~utzetik. ezen. dio San Augustinek.
itsasoari gora dohan uDtzia gal dezake ur
chorta batek hala-nola kalernarik borthitz~nak.
I. el::,.,ilnlem D~ratn l'lt manus retnissa. manus auteru
foltiunl divitia~ pnrnt. (Prov. 10,4.)

ERLlstoNEA.

Beha zukozu. itsasoari gora dohan
untzi ecler eta ha1.karrari. Dembo:-a ona
denean, uhinak lai'io era ordoki direnean.
ur handiak miraila bezain garbi hedatzen
direnean, oi nofa ernerik laster egiten
duen untzi horrek! Hegalak hedaturik,
hegastin bat iduri, haizea bezain zalhu
dabila.
Dembor<tgachtoak berak ez du izitten.
Itsasoa samurtzen eta bonhizten bada,
haize-chirimolak tulumbioka marrumaz
hasten badire. onziaren azamza aide
guzietarik zartaka karrask:ltzen bada;
orcluan ere untzi ederra bethi aintzina
doha beldurrik gabe.
Bai zinez itsasoko errege da.
Bizkitartean horra non egun batez nekezi'lgo dohan ; ez da Jehen hezain zaJhu ;
uzkurtua eta nagitua da. Zer genhatu diteke? Ez gauzel handirik, bainan aski eta
sobra umzi hazkar horren galtzeko.
Untzi handia urez ur heg-d.ldaka zabilalarik, har ttiki bat pelik aussikika ari zittayon. Emeki-emeki har uiki horrek zuran chilo bat egin dio. ura bamerat chortaka sarthu da, sartzearen bortchaz emendatu dOl eta goititu. eta azkenean untzi
zalhua ez daiteke ibil nun ez dioten urmeta ahalik eta laster kamporat aurthi·
kitten. Ela baldin sobra metatzerat utten
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badiote, untzia laster itsasoari behera
jautsiko da eta galduko.
Hola-hola gerthatzen zayo gizon lazo
uzkurrari. Gertha daiteke gizon hori dela
berenaz erne, biphil eta jakintsun.Bainan
ez da hori aski J esusen ongi ezagutzeko.
Bihotzak behar gaitu lan hortan, buruak
bezembat edo gehiago, lagundu, gutarik
gorago amodioaz altchatu (I). Jesusen
ezagutzarat ereman behar gaituen untzia,
jakitatez baino gehiago amodioz egina
da; eta bald in lazakeriaren harrak untzi
hori zilhatzen badu, ez gare sekulan gure
chederat helduko.
Eta, dio bethi San Augustinek, zer
mota du lan hortan gal gailezen bekhatu
handi baten itsumenduaz ala emeki-emeki gure lazakeria tcharrez (2)?
Egin dezagun beraz, Jesu-Kristoren
I mitazionearekin, othoitz eder hau :
Oi Jesus, premia cia bai eta premia
handi, bihotzeko !char bizi batek desloth
gailzan gubaitharik eta bertze izaite guzielarik, zu·ganat osoki altcha gaitezen
eta goratasun hortan berma ditezen gure
I. A oordibus animi quanta est quis pU,,&:IItiot, tllntO verum
Deum f"eiliUs inlnetnr. (S. Augwt. de ut/1it. udmdi, cap.
16.)

2. Quid enim interest ad naurragium, utlum UDO grandi
Auctu navis uperiatut el Obru)llllr. aD palll:uim subrepan$ aqua.
in senlinan\ et per negligcnti:llm derelicta :IItque conl~mpta,
imple:l.l navilD :l.lque $ubmergat? (Aut. ep. Jl8lJ<{ Se/ell'.)
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begiak ikhustekouat zure dohain eta mai,.
tagune izarigabeak. Khar hori gabe, su
gora.itiar hod gabe, nihork ez zaitu begiestatzen eta ikhusten ahal. Oportet 01n1Um 51tjJertransire creatura1n, et seijsum
pe-rfecte desere.,e, (U. in ~essu melttis
stare, et rJidere te. (Lib. 3, C. 31.)
Eta azkenik, hastean aiphatu hitzak
errepikatzen ditut hemen berriz ere:
Jesu- K ristok ekharri du zerutik lurrerat
egiazko Erlisionea. harek egin eta asentatu izan du Eliza katolikoa. Premia da
beraz ahalik eta hobekienik ezagut dezagun Jesu.Kristo, nahi badugu gure Erlisionea ezagutu, ezen, dio erran zaharrak,
nolako Jangilea halako lana.
Egia da ez gaitezkeJa hemen laburzki
beizik mintza Jesu.Kristoz.Ondoko kapi.
tuluan bakharrik haren Jainkotasunaz
zerbait aiphatuko dugu. Bainan bat-bederak, here Erlisionea ezagutu nahi duen
ber,behar dio Jesusi maiz eta luzaz heha.
tu, izpirituz baino ere gehiago bihotzez
eta amodioz.
Diot maiz eta luzaz behar zayola Jesusi
behatu, ezen haren osogunea ez daiteke
ikhus begi~kolpe batez.So egin behar zayo
iraupenekin. arthoski, eta aldikal huruan
ibili zer den, nolakoa den, zer chedez
asentatu duen Eliza, norako agintsak egin
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diozkan, here ordain eta lekhukotzat
eman deraukula Erromako Aita-Saindua,
ber-bera ere mendez-mende Elizaren er·
dian dagoela aldareko Sakramenduaren
bidez... etc...
Holachet egiten dute arima on eta
Jainkotiarrek. Guk ere egin dezagun
berdin. Emeki-emeki behatuz, emeki·
emeki jastatuz, emeki-emeki gozatuz, be·
tbi eta barnago sarthuren gare Jesusen
baitban, bethi eta hobeki ezaguturen du·
gu harek asentatu duen Eliza.
Zabarrek diote : La1£ lasterra, /an

alj,rr•.
Beraz, irakurtze hunek argituko eu
hunkituko zaituenean, bara zaile, liburua
hets zazu, eta zure.baithan bildurik egin
zaitzu zombait gogoeta, basrnarruka he·
703la egon zaite.Orduan dire argiak ernen·
datuko zure adimenduan eta su.garrak
phiztuko zure bihotzean. Orduan du gizDoak ezagutzen zer den Erlisionea, zoin
handia, zoin ona, eta nola garen bethi ha·
ren baithan sortzen, bizilzen, harat-hunat
ibiltzen.
Gilona here bidean
Norat nahi doh",la,
Arraina. ilsasopean
Ure~ gaindi bezala
}aunaren Erlisionean
Igerika dabila.

ERLISIONEA.

Hortik, irakurtzaile maitea, gogo ona
behar dU7.u,gogo iraunkorra eta indartsua,
baldin nahi bazare Jesusen bidez Erlisionearen ezagutzera heldu. Ez da hori entsegurik gabeko lana,ustcgabcan eta oolanahika egiten dena. Ez ! Eta nor ere lan
hortan laster unatzen, lotsatzen eta gibe.
le rat itzultzen baita, harek ez daki erran·
zahar hunen beeri: Neh gaberik ez da
hel/zerik.

Bazinu ere munduko izpiriturik zorrot·
zena eta argituena, alferretan zinuke,ezen
Jesusek asentatu Erlisionea bezain gora
den belburua ez daiteke akhituz beizik
osoki ikbus eta besarka.
AingeruakJakoben zurubian,ez zabilt.
zan hegaldaka, bainan oinez, mail bateta·
rik bertzera aldizka iganez. Berdin zu ere,
Jesusen eta harek asentatu Elizaren eza·
gutzerat helduko zare. ez lehenbiziko urratsean, bainan emeki-emeki eta behar
den dembora hartuz.
Goizean, oilaritzak edo argi-hasteak ez
ditu kolpez hartzen zeruko eremu guziak,
bainan aldizka, lehenik mendi bat, gero
bertze bat,he1 arauka ilhumbeak barheyatuz. Berdin datza gore adimenduaz. Ez
dezake indarka beizik ikhuz, egun zer·
bait, bihar bertze zerbait. Eta hemen ere
aipha dezakegu erran· zaharra: Ilhum
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beak kalopan zald£z, argiak Ilerrestan
oinez.
Bainan zer mota du, beharrik ere
aphurbat akhitu? Erlisionearen ezagutzean aintzinatuago eta hobeki da gure
gogoa deskantsatuko. Ezen hala-nola
hegastinek airean ibiltzeko baitituzte hegalak,berdin guk ere haren ganat altchatzeko ditugu gure, adimendua eta gure
bihotza. Erran dezagun beraz N eurthitzlariarekin.
Airetan ibiltzeko,
Jaunaren dohainak,
Ez preso egoteko,
Ditut nik. hegalak j
Zerurat airatzeko,
Lurrean alferrak
Zaizkit baliatuk·
Agi:m he~alak.

Laborariak bezala eginen dugu. Asko
lan eta izerdi ibili behar ditu laborariak
ogiaren ereiteko.Bainan ereitearen ondotik heldu da uztaren biltzea ; eta orduan
bihi bakotcharendako laborariak izanen
du ogi-buru nasaya, orduan erranen ahal
du : N eke izerditan entsegatu nintzen.
bainan azkenekotz bozkariatu naiz eta
aberastu (I).
1. Euntes ibant et Ilcbant mittelltes selllill:l. sua. venicntes
autem venient cum exultatione porlantcs manipulos suos.
[Plal. 125.)
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Hola-hola gerthatzen zayo Erlisionearen ezagutzean entsegatu nahi denari.
Hastean akhitzen, nekez ikhusten; iduri
kasik ezin argituzko ilhumbetan itsuturik
dabilala. Bainan ez dULu zeren !otsatu ;
han dULu haziaren ereiteko lan dorphea.
Uztaren biltzeko aroa ethorriko da gerochago. Ete noiz othe? Eginen dituzun
entsegtlen arauka, ezen Erlisionearen
ezagutzeko bidetan iguzkiak here argia
hedatzen du gure lanaren izarira; eta non
ere baitire irakurtze atzarrienak eta. gogoetatze erne eta bilduenak, han du arimako iguzkiak, Eg£ak, gehienik distiratzen: Divlna £nsjJectio eo differentior est
ao aliis. quo £11terior: cum jer ilmm" (it"gnatur £-tlvisere Dens animam fjuarentem
se, fJUIZ ad quarenriJmt tolo se tUsiderio et
a1norc tUvovit. (5. Bernard. Serm. 28,
super Cant.)
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Jalnko dela Jesu-Krlsto.
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Chapeldun baten atheraldl erlfe1a. - Jesu-Kr1storen J'alokotasuna, ez:ln ukhatu:z:ko cgl•. J e5u_Kdsl.Oren Jaink.otaJluoa harek egln m.1ra·
Aulu8k gorakt agertren dute. - Paz:koz: hUen
arteUk phlztea.k irakasten du J"esu-KTiJltoren
Jainkotasuna.

@

irakurtzaile mai·
tea, chapeldun batekin solastatzera gerthatu naiz, eta laster
Erlisioneaz mintzatzera heldu ginen. EIhetik elhera,geroago ela gehiagoatrebilU
zen nere gizona" eta horra non abiatzen
zaitan, irri·musika batekin. gure sinesteaz
truratzcn. Bai eta osoki fuchizten .lait, eta
azkenaz-goiti ausartaturik erraiten deraut
]esu-Kristo ez dela Jainko!
Nor harritzen da? Ah! ni naiz ni harrilleD, eta nahiko nueo chanfarin ergelari
biphilik ihardetzi. Bainan bura gizonki
borthitz eta jauzkona; ni aldiz aphez
eta misionesta. eta nonbaitik ere nahi
ardi errebelatu hura korralerat bildu.
eztitasunekin jokhatu nintzen.
Eta nola eihara bezain trebeki eta
ausarki mintzo baitzen, utzi nuen lehellik

A
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here su haren deskantsuan aurthikitzerat.
Bainan gero jin zen coe aldea.
Aspaldiko errana da : Hora ez cia harrt".
ttkhaldiz ematzm. Eta zombat ez dire
bazterretan. bai eta maizegi EskualHerrian, horrelako ergel atrebitu batzuetank, zer-nahi baiterasate Erlisioneko
egiarik agerienen kontra. eta horak iduri,
saingaz eta ausikika lotzen baitire eta
oldartzen gauzarik sakratueneri I
Gizon hord heraz eztiki mintzatu nintzen, orhoituz: erran zahar huntaz : M£1ZtZO

ezt£ak bihotz gog-ot'rena

8ma

diro.

Zuk ere, irakurtzaile maitea, holako
ergelekin berdin egizu. Bainan izitu gabe.
ezen gehienek ez dute mila balio.
Baditeke menturaz jakitate zerbait
badutela mirikuntzako. edo legetako, edo
bertze zerbait gauzetako.
Bainan jakin zazu bolako gehiena.k itsu.
osoki itsu, direla Erlisioneko gauzetan.

Eta no)a nahi duzu bertzela? Doidoya
haur-demboran katechima pochi bat ik.
hasi zuten, eta hura ere hala·hula j t:ta
geroztik liburu izurritsu frango bai,bainan
fiburu on bat ez dute kasik St'kulan ira·
kurtzen.
Nondik nabi duzu beraz jakin dezaten
Erlisionea? Ai hoberena duzu, irakurtzaile maitea, urruntzea hekietarik, Erli·

11 ZATHlA. -

II KAPITULUA.

105

sioneari jasartzeko ohidura badutela ohartu zaren ber.
Bainan no1a behin edo bertze gertha
baititeke ezin ihes egina i no1a oraino
hekien solasek khordoka baitezazkete
tieso ez diren buru frango, nahi dut
hemen Eskua1duneri eman zerbait harma
onik.
Berdin ez da gaitz, ezen jakin behar
duzu, Apostoluen demboratik hunat asko
eta asko gizon handi argituek irakatsi,
finkatu. eta ezin hobeki argirik distirantenean ezarri dutela jesu-Kristoren Jain.
kotasuna. Girichtino legeko zimendu horren kontra aiphatu diren gczurkeria guziak, hambat eta bambat aldiz herraustu
dituzte Elizako Aitek eta teologoek.
N ik hemen ez derauzkitzut eskuetarat
emanen bi harma beizik, bainan hek hain
borthitzak, non chape1dun guzieri eta
hekien iduerieri, kaskoa phorroskatuko
baitiote.
Jakin behar duzu Iehenik mirakuJua
dda naturalezaren Jegetarik kampoko eta
bertzeJako gerthakari bat (r), gizonen
eta aingeruen indar eta ahal guziak gainI.MirOlCulum e propr~ didlur qu..d prcrter naturoe eunum
..nil- (Hugo ClIrd.)- MirOlCulum pmpri~ ~5t. cum ll1iquid
fil prcrter oruin~m nltur~ (5. Thom:u Aquin.)_ Let mln
des sonl du mo::lllications des lois d~ 11 nature. (AliI:.
Xieolas).
o
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diu:en dituena ; hala-nola, hi) baten phi:tea, sortzez itzu den bati bichtaren emai~
tea, eri bat manu chaitaz eta osoki sendot~
zea Horiek eta bolakoak ez dezazke egin
Jainkoak heizik.
Eta zee ? ez othe dugu frangotan aditu
Sainduek ere holako gauzak egiten dituztela?
Bai ; ordeall behar da ikhusi : Sainduen
othoitzera, hek errekerituz, egiten direla
holako mirakuluak, bainan bethi Jainkoak
eta Jainkoaren bothereak egiten dituela.
Gizonaren ahala, nahi bezain saindua izanen bada ere, el datteke hortakotzat
aski.
Diot bestaIde ]ainkoak ez dezakela
mirakulurik egin gezurraren gizoneri
sinetsarazteko.
Ez balimba!
Jainkoak bere botherea gezurraren
aIde emaitea laiteke hori, baj·eta gizonak
gezurraren sinesterat bortcbatzea. Eta
horiek Jaiokoaren zuhuruia izarigabea.
ren kontra laitezke.
Horiek hola. diot Jesu.Kristok mirakulurik handienak egin ditueIa, eta hori
osteka, non-nahi eta noiz-nahi.
Eztei batean ura amorat itzultzen
du ; mortuan bortz ogi hainbertzetaraino
emendatzen ditu non asetzen baititu bortz
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mila gizon ; zer-nahi minetarik sendotzen
<litu ezin khondatuzko eri elemeniak;
bai·eta hi) usteJtzen hasiak hobietarik
phizten ditu.
Hitz batez, Ebanjelioa irakurtu duten
guziek badakite Jesu-Kristok osteka egin
aitueJa mirakulurik handienak (r).
Eta hemen, teoJogo guzietarik argituenak, San Thomasek dio: Nola Jesu-Kris.
tok egin mirakuluak, gizonaren indarre.
tarik hainitzez goragoxoak baitire j nola
egin baititu Jesu.Kristok, et bertze nor.
baiten laguntzarekin, bainan choilki here
baithako abal eta indar soberanoaz ; mirakulu horiek goraki eta ausarki irakasten
dute haren Jainkotasuna (2).
Eta orai ikhus deza~n: -Eya mira·
kulu horiek egiazki eglOak izan diren;
eta egiazkoak balinbadire, eya Jesu-Kristok here Jainkotasunaren irakasteko egin
dituen.
Deus ageriagorik, Jesu-Kristok mira·
kulu horiek argi bethean egin ditu, bat·
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zuetan asko mila jenderen aintzinean.
frango aldiz here etsai muthiri Farizaoen
eta Eskribanoen bichtan; orobat EbanjeIistek izkribatu eta errepikatu dituzte
Juduen beren ht:rrietan, eta halarik ere
Juduetarik nihar ez da atrebitu mirakulu
horien gezurtatzerat; aitzitik aithortu
dituzte. Berdin aithortu dituzte Mahometek. bai eta paganoek berek. hala-nola
here sebiaren sendouea Jesu-Kristori
galdatu Zllen Ehunkariak (ten/urn).
Ikhusten duzu beraz erhokeria litekeela
lesu-Kristoren mirakulu horieo ukhatzea.
hala-nola eguerditan eguna dela ukhatzea
erhokeria bailiteke.
Eta bada orobat da ageri Jesu· Kristok bere Jainkotasunaren irakasteko chedez egin izan dituela mirakuluak.
Ha1a zioten berak erraiten judueri:
Baldin ezbanauzue nere hitzean sioetsi
nahi, sioets zaitzue egiten ditudan ikhusgarriak (I). Ezen mirakulu horiek bortchatzen zaituezte ikhusterat eta sinesterat
ene Aita ni-baithan dela eta ni ene
Aitaren baithan, halako moldez non biak
berdin Jainko baikare (2).
Eta berrze aldi batez huna zer gerthatu
I. :Et 5i m.ih.i DlXI 'f'Il1ti.5 credere, operioos credile. (JQaJl.
to. ]81
z. UI togn05Catil et eredalis qula Paler in me est et ego
in Patre. (ibid.)
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zen j Ebanjeliotik hartzen dut hitzez·
hitz:
N ola Joanesek, burdinetan zagoela,
ikhasi baitzituen J esu~Kristoren egintzak,
igorri ziuzkan I.x::re dizipuluetarik biga,Berari gatda zezoten: Zu zare ethortzekoa
dena, ala' bertzerik behar dugu iguriki ?
Eta Jesusek ihardetsi zioten: Zoazte
eta erran Joanesi zer entzun eta ikhusi
duzuen. - Itsuek ikhusten dute, main~
guak badabiltza, Iegentsuak garbitzen
dire, gorrek entzuten dute, hilak phizten
dire, beharreri Ebanjelioa irakhasten
zayote. - Eta dohatsu nigatik gaitzbidetan lerratzen ez den a (I) !
Hortik ikhus zazu : I I< Jesu-Kristok
egin dituela egiazki mirakuluak, eta 2 il<
mirakulu hek egin dituela, bera Jainko
dela irakasteko chedetan. Beraz JesusJauna zinez Jainko da. Zer zautzu orai,
irakurtzaile maitea ?
Goazin aintzina. Huna orai Jesus Jainko delako bertze agergailu bat, laburra
bainan hazkarra.
Bere hilet::l.rik phiztea Jesu-Kristok
I. JOIIIIIICS autem cum andind in vinculis opera Christi,
mitten. duos de discipulis suis, ait illi : Tu cs qUI ventures es,
an alillm ey:>ectalllus? El respondens Jesus, ait ilIis : Euntu
rcnuntiate.]oanni quee ll.udi$liset vidistis. Creci vidcnl. elaudi
amhulant,leprosi mundantuT, sUTdi audiunt, mortui resurgunt,
pauperes evangelizantur. Et !)eaIU:; qui non fuerit seandaliu.tllsmll'C. (Matth. 11,2)
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eman zioten juclueri Jainko zdako If;;kas_
menetarik batentzat. Hola zioten erran,
here gorphutzaz mintzo zelarik : Aurthik
zazue templo hau, eta chutik berriz ezarrika dut hirur egunik barnean (I). Berdin
oraino bertze egun batez: Huna non
goazin ] erusalemera, eta eskarniatuko
naute, azotatuko eta kurutzefikatuko; bainan hiletarik phiztuko naiz hirurgarren
egunean (2). Bertze aldi batez ere berdin:
1udu gachto horiek ikhusgarri baten
galdez dabiltza ; ez dieter Jarras profetareoaz bertzerik emanen: ] arras bezala.
lurraren barnean egonen naiz hirur egun

eta hirur gauez, bainan gero handik ilkhika (3).
HortakolZ larumbat sainduz juduek
eeran zioten Pilatusi : Jauna, orhoitu gare
enganatzaile horrek, oraino bizi zelarik,
erran izan duela: Phizturen naiz hirur
egunen buruan. Mana zazu beraz, hobia
hirurgarren eguneraino izan dadien zaindua, beldurrez-eta haren dizipuluak ethor
ditezen eta ebats, eta gero erran : Hiletarik phiztu cla (4)!
I. SoIYite templllrn hoc, et in tribusdiebl<s excitabo iIlud.

(Joan.

2. Et

:.I, I9)·
terti~ die

re!lU'1l:et. (Matth. 20. 19).
in ventre cet; tribU5 diebus et tribus
noctiblls, sic cri! Filius hominis in corde tcrree tribus diebus
et tribus Iloctibuli. (Matth. 1:.1, 40).
4. Dominc, recordati sumus quia seductor ille dixit adM.c

J. Sicut fuit Jomu
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Horn Jesu-Kristok nola aint.linetik
agindu .luen here hiletarik phiztea. Beraz,
agintza hori bethetzen bada, bi frogantza
suerte emanen ditu Jesu-Kristoren Jainkotasunari : lehenik agintza horrek berekin deraman frogantza (l), eta bestalde
bilen artetik phjzteko mirakuluari eratchikia den frogantza. Eta bada, agintza
hori bethe dela baino, eta Jesu-Kristo
phiztu dela baino, deus ere argiagorik.
Hemen ederrets zazu nerekin Jaunaren
zuhuftzia. J uduek, beldurrez-eta JesuKristo phiZlU zdako OlSH. allCha zadien.
zigilatzen dute haren gorphutza ehortzink zeraukan hobia, eta soldadoak baren
zain emaiten.
Apostoluek beraz ez zezaketen handik
ereman Jesusen gorphutza. Hasteko gainetik ez, zigilatua zenaz geroz hobia eta
soldadoz inguratua; ez-eta lurraren petik.
ez~n hobi guzia ha rrokaren bihotzean
eglOa zen.
Eta bizkitanean Jesusen gorphutza
hobitik atheratu zen, juduek berek ikhusi
zutenaz geroz hobi hori idekia eta bulSa.
-ri... ens: Posl us d~ re5UliUC- JlIbc. C:fill euodiri iepW'
chf1lm usque ill dltm. tt.tillm. IV; fort! venia:lt dicipllli. et
filleD" film, et dic:ull plrbi: SUueUt ll1lOrtllis. (!obltb. ~.

'"in

I. Facu.lt&s fllhlTil. p=dictndf pro not! di...iniw.. aui~lllr
bail: Aruluotlue qllcz ventur& sun! in flllulUD. tt 5ciemus
quill Dii estis vos. (Ktw>ll, Thcol.)

112

ERLISIONEA.

Nolaz ordean ilkhi ziteken Jesus? Ageri
da: Phiztu zelakotz! Ez daiteke deus
bertzerik erraD.
lkhusten duzu, Jesu· Kristo phiztu
zelako ospearen komra hartu bideak.
baliatu izan dire Phizte horren osoki
seguratzeko.
Juduek, beetze deusik ezin asmatuz,
bedatzen dute atsa, baizik eta Apostoluek Jesusen gorpbutza efeman dute1a,
soldadoak la zaudelarik. ZeT zoramendua!
ihardesten diote hemen San Augustinek.
ZeT ? 10 zauden batzu ekbartzen ditutzue
lekhuko ? Ordea. 10 hazauden, teT ikhusi
dute ? nondik dakite Apostoluek ereman
dutela Jesusen gorphutza ? Eta ez hazauden la, zertako ez dituzte Apostoluak
debekatu ?
Hola zen mintzo San Augustin.
Eta bestalde, gizomasunaren kontra
joaitea laiteke. errailea Apostoluek ere·
man :rutela Jesusen gorphutza. Ezen,
Jesu.Kristo ez balitz phiztu, bereri erran
zioten bezala, mundu.enganatzaile batentzat ezagutu behar zuten, eta bethikotz
debaIde utziko zuten. Nor.nahik hola
eginen zuen : bethikotz utziko.
Bainan, horlarik urrun, goraki erran
dute Jesu-Kristo phiztu zela. Eta non?
Jerusalemen, Jesusen etsai errabiatu ju-
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duen aintzinean. Ez debekuek, ez lausenguek. ez agintzek, ez dichiduek. ez sarraskiek ezin geldiaraz detzazkete egia
horren errepikatzetik. Eta azkenean beren odolaz finkatzen dute.
Nola nahi dulO bada hola egin zezaten,
ez balire osoki segur izan Jesu-Kristo
phiztu zela ?
Erran dezakegu bai Elizako Aita bate~
kin, eta demendren dudamudarik gabe :
Gizonari dohako hiltzearen beldur izaitea.,
eta aldiz, hiltzea eta gero nor bere indarrez phiztea, ai hori Jainkotasunaren agergailu ezin ukhatua da (I).
I. 1'0111: mori, l:St limON hUIDaDi; mOl; el rl:Surgerc, est
$OIius Deitatis insigne. (s. Cbrysost.)

Hurbil hadi, Eskualduna,
Hemen iragaitean,
Hau duk hire Jainko·Jauna
Josirik kurut7.eau.
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Aintzlneko kaplluluaren osogarria.oc:::>c:>= .
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-,,Htuparnen Al'rolue-mendiko Kalbarloa.
JesUS6n gOl:'phuua eta arlma,-Gul'e erospena.
J:!:banjalioaren hitz ederrak.

IEl;

ZPARNEN. mayatze gaiz hatez,
Arroltze-mendiko Kalharioari
gora bazoazin Jaun Aphez gazte
bat eta haren arreba. Hunek eskutik
zabilan mutthiko ttiki bat bere haurra.
Haur borrek zituzken gorenaz hamarbat urthe. Jite onekoa, izan ahala on~i a1tchatua, egiazko aingeru baten begltarte
garbi eta maitagarria zuen, eta jadanik
zion nahi zela aphez egin.
Haur horren am3, EskuaI~Herrjko
etcheko-andere hoberenetarik bat zen,
osoki Jainkotiarra, bai-eta burn onekoa,
zentzu oso zuzenekoa, bere harat-hunat
guzietan bethi hazkar eta erne zabilana.
Harer. anaya Aphez3. berriki atheratua
zen oraino seminariotik. Zinez eta finki
ibili zituen bethi eskoletako bere Ianak ;
bainan. aphurbat akhitucbea izanagatik,
laborari seme baten gorphutz lerdena
zuen, osag-arri zail eta garbia, Eskual-

H
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Herriko arthalde hedatu eta menditarreotzat aTimen artzain batek behar duen
bezalakoa.
Kurutzearcn bidea egin zuteo hirurek
e1garrekin.
Kalbario gainerat heldu·eta, kurutzeaTen aioetan jartzen dire eta mutthiko ttipia
bien artean emanik, anaya arrebak sola.
sean abiatzen.
Solas egiteko eta deskantsu puchka
baten hartzeko.ez dut USle baditeken toki
hobeagorik. Zure begien aintzinean 3g-ert·
zen dire Hazparneko herrialde eta eremu
zabaJak: Labiri. Elizabe-rri, Hazketa
Peiia ; ikhus-ahala phentzl::, aldapa, ordoki, aihan, mahasti. bazterrik ederrenak
aIde orot3r3t hedatzen direla.
Eta non~nahi etcheak, heren hegastcgi
eta leiho gorriekin, paretak gi5UZ churituok, irriz daudela iguzkiari. Eta urrunago Beskoitze eta Ahurti, eta hekien
gibelean Landesetako bazterrak.
Eskuinera behatzen baduzu, agertzen
zaitzu Ayherre, Ichturitze eta Gerezieta,
hedatzen dituztela beren etchalde eta.
ontasun gizenak ala zelhay ecler batean
ala mendiska batzueri gora. Ezkerrerat
aldjz ikhusten duzu Urtsuko mendia eta
haren oinetan Hazparneko eskualderik
ederrena, Zelaiko herrialdea.
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Bai. Arroltze - mendiko bichta osoki
cboragarria da, haadik dire begiak ausarki
gozatzen eta asetzen.
H una beraz zer solasetan abiatu ziren
Anaya-Arrebak. Jesus Kurutzefikatuaren
alde-aldean jarriak eta haren orhoitzapenaz ora betheak. hartaz ziren mintzo.
Elhetik elhera, huna Etcheko-Andreak
zer galde egin zion bere Anaya JauD
Aphezari:
Othoi, behar zaizkit Jesusez aphurbat
mintzatu ; bihotza ora hunkitua dut estazione hok eginik eta zerbait entzun nahia
naiz Salbatzaile maite horren ~ainean.
Eta buna nola ihardetsi zlon Aphez
gazte khansuak :
Dakizun bezala. Jesu.Kristo Jainkoaren seme gizon-egina da; eta borrek erran
nahi du, guk ditugun bezaJako gorphutz
bat eta arima bat hartu dituela. Halako
moldez Don, gu ganik Jesu.Kristo ganat.
ez baita ariman ez-eta gorphutzean desberdingoarik funtsez eta izaitez, bainan
bai, eta bainitz, moldean eta gisatasunean.
Diot mo/dean eta g£satasunean, ezen
gure arima bekbatuak kutsutzenetalizuntzen du; eta aldiz Jesu-Kristo baithan ez
da izan ethorkizko bekhaturik, ez-eta bere
nahikorik ; eta eZln zaiteken gertha ere.
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Gure arimetan bada gaizkirako asko
jaidura, hala-nola hampadura, jauzkortasuna, atsegin-gura, eta beetze hainitz bethi
borrokatzen gaituztenak ; Jesu-Kristo
baithan ez da izan bihenere bekhaturako

deus jaidurarik.
.Gu jakitate-eskas 050 batean sortzen
gare, eta nekearen bortchaz beizik ez gaitezke zerbaiten ikhasterat hel ; eta aldiz
Apostoluak dio : Jesu- Kristoren baithan
bilduak direla zuhurtziaren eta jakintasunareD aberastasun guziak: In quo sun!
omnes thesauri sapientice et scient£a MSconditi (Ad colas. 2, 3') Eta hori gerthatu
zen Jesusen arima ezdeusetik atheratu
bezain taster.
Oroba! izan zeD arima saindu hura Jauoaren graziaz eta zeruko dohain baliozenez gaindizka etakasik neurri-gabe bethea
eta aberastua.
]khas xazu hortik, gure arimak JesuKristoren arimatik zoin urrun diren dohainetan eta osogunetan.
Alabainan, ex da miresteko Ja:inkoak
bere oso~unerik baliosenez aberastu balin
bazuen glZontasun hori, zuenaz geroz be·
retzat hartu Presunaren batasunean.
Eta zer erran behar dugu ] esu~Kristo
ren gorphutzaz ?
Gorphutz sakratu hura ere gurea beza-
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lako zen (untsez ; gurea hezala haragiz.
hezurrez eta odolez egina.
Desberdingua haren eta gurearen ar~
tean, huntan datza: Harek ez zuenjaidura
Rachtorik hatere. guk jasaiten ditugun
bezala. Hi! ondoan ere gorphutz sakratu
hura ez zen usteJdu. nola egiten baitire
gureak.
Gainerakoan,Jesu-Kristo gu bezala bizi
zen eta zabilan. Gosea eta egarria, hotza
eta beroa. nekhea eta unhadura jasaiteD
zituen. Eta badakigu zer oinazeak pairatu
dituen azkenekotz bere heriotze ikharagarrian !
Zuk menturaz erranen duzu : Ai handi
zait eta gaitz J ainko bat horrelako aphalgunetarat jaustea.
Bai eta niri! Bainan horrek behar
gaitu guziak maitaguDez Jainko gizon
eginarenlzat sustatu. Go emazu bizkitar·
tean : Ez duzu USle izan behar Jainkotasunak bere baithan deus holakorik jasait~n zuela. Horiek guziak Jesu-Kristoren
gizontasunean, haren adman eta haren
gorphutzean.iragaiten ziren. NoJaz ordean
eta zertako izan dire Jesu-Kristoren
aphaltze, pairatze eta biltze espantagarri
horiek ?
Eliza katolikoak iharclesten derauku
here Credoan edo Sinestean: Gu gatik eta
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gu salbatzea gatik : Propter nos homines
et propter nos/ram salutem. Orobat Jesu~
Kristok berak Ebanjelioan ihardesten
derauku: Jainkoaren semea gizon egin
da eta mundurat ethoiri, galdu zenaren

bilhatzera eta salbatzera: Ven£t qUte~
1'e1'e et salvumfacerequodpenerat. (Luc.
[9, 10.)

Alabainan gure lehenbiziko Aita-Ada_
men bekhatuaz lizunduak ginen, Jainkoaren etsai ginen, ifernuko bidean sartuak
ginen. Eta gu gerori ez ginitezken oudikozko erortze hortarik altcha. Ez cia ezen
gizonik, ez eta aingerurik, bekhatu mortal
bakhar batentzat Jainkoari zor dagokon
erospena eskeint dezakenik.
Jainko Semea beraz urrikaldu cia, gizon
egin, kurutze batean hil; eta hola gaitu
bekhatutik eta ifernutik erosi. Hola dio
here Aita hasarretuari erospen bat eskeini
izarigabea, haren osoguneari zor zitzayon
bezalakoa.
Hori deitzen da gure Erospeneko misterioa. Eta bestaldehorrela da Jesu-Kristo
rnundurat ethorri gure buruzagi bezala,
gure nausi, gure lege ernaile, gure molde
eta saindutzaile.
Misterioen espantagarriak! Jainko batek horren bertze egin eta paira dezaIa
gizon bekhatorentzat! Non da gure si~
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nesta, holako ederresgarriez hain guti
baikare orhoitzen ?
Hortan gelditu zen Anaya-Arreba hekien solasa. Bainan Arroltze - mendiko
kurutzetik urrundu gabe, eta belhauniko
emanik,ama kharcsu harek here baur mai·
teari erran ziozkan neurtbitz eder hok :
Aingeruen Enegea
ETOri dult tronutik ;
Herrestan dik biziuea
Ereman hi.reJatik.
Zerutil jautSl l~e:u.
Mundua dik a.rgltu,
:arua heriotteaz
Hiretzat merezitu.
Nork du entzun egund:l.ino
Holako pairamenik?
Burutik oinetar"ino
Dena zauri e~inik !
Jesus, oi zu cztttasuna bera,
Zeruko dohainen ithurburull.
Othoi gatbez dezazu esteka
Zud bethikotz ene bihotz.a !

Azkenik huna zer egin zuen JauD
Aphezak. Here sakelatik harm zueo Testament berria, eta behatuz aldizka Kalbarioko kurutzefikari eta here liburuari, hitz
hok goraki irakurtu zituen.
«Aingeruak erran zion Mariari : Amatzera zoazi eta erdiko zare seme batez,
eta emanen diozu izena Jesus. - Hura
izanen da handi eta deithuko da Guziz
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Goraren Semea, eta Jainko-Jaunak ema·
nen dio here aita Dabiden alkhia, eta
bethikotz erreginaturen du (1). )
4: Jesusek erran zioten judueri : Abraham, zuen aita, lehiatu izan da, eoe eguna
ikhusi nahiz, eta ikhusi izan du, eta boxkariatu da. - ] uduek orduan : Zer, ex
ditutzu oraino berrogoi eta hamar urthe.
eta zuk ikhusi duzula Abraham ? - Eta
1esusek : Egiaz, egiaz diotzuet. banaiz
Abraham baino lehenaS'odanik, bethidanik, ezen Jainko naiz 01 (2).)
( ]oanes-Batistak Jesus bathayatzen
zuelarik. zerua zabaldu zen, eta Jesusen
gainera jautsi zen Jzpiritu-Saindua urtzo
baten itchuran; eta miotzo bat egin zen
zeru-gainetik: Zu zare ene Seme rnaitea,
lu·baithan gozatzen dut nik eoe 20riana (3). D
CJesusek berekin hartu zituen Piarres,
Jakes eta Joanes, em mendi gora batetaI. Et ail an~w; ei ; Ecuconcipin iD utero. (t p-ri(ll filium. (t vocablS!lOmeIl (jlU)esam. Hie ail magnu, et Filius
Alliuimi yoeaJ)itw; et dabil iIli DolDinusDe~lSsedelaDuid
pa1lls qus; et ngnabit in ~lerDUlll. (Lve:. t, 31.1
2. Abraham pater Tester ell$l:lltavit ut Tideret diem 1JI0I1JI ;
vimt et pvb1ls m. Dix(nlnt ergo J.u:lici ad ellTD : • QuinqUil_
giut. aUnl» lIondilm habes, d ..I.lmobam .. idis1i 1 t Dimt !:is
Jesus: c Amen, amen dico vobis, unle<juim Abnlharo &uct,
q:oaum. tUOIIL, 8,56.)
3. Jeau baplialo (t onnle, aperlum eM coelum, et d~D'
dil Spiritus Sanetus cQrporali specie lieut calumba in iplUm;
et "0)( de (CI':10 facta est : CTu (I Filiul meUI dileetul ; in le
eomplacui mihi. t (Lue. 3, 22.1
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rat ereman. - Eta hedoi batek inguratu
zituen. eta hedoi hartarik mintzo bat i1khi
zen. zioela : H au da ene Seme maitea,
hunen baithan derauzkat ene atsegin guziak : hau entzun zazue ( I). »
« Bait b3i. badakigu ethorri deJa Jainkoaren Semea; eta harek argitu izan
gaitu. ezas-ut dezaguntzat egiazko Jainkoa t eta hlzi gai[ezen haren egiazko Semearen baithan. Jesus da egiazko Jainkoa
eta bethiereko gure bizitzea {2}.»
I. Ec<;e nllbt-s lucida obllmbravil e(lS; et ecee vo~ de nllbc:.
diccDS' • Hic est Filius metl5 dileclus. in quo mihi ben~com
pla<:ui: ipsllm audile. »(~ath. 17.5.)
:J. Sdmuft quoniam Filius Dei venit, et dedit nobis sensum.
ut cogDostamUS verum Deum, cl simus in vero Filioejlls. Hie
tsI velUS Dells et ,ita lICtern... (I Ep. 5, 20.)

Hire gain unen diat enc artbaldea,
Bildotsen bai ardien chuchen albauca.
Hiri ugOE. Anayea beTen :u.karuea.
Hit idek edo hets dui: Zerni:o athea,
Hik duI: ene gakhoen podore bethea.
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Elisa katolikoa. "" "":::>

berak aseotatu iZlln duo _ Jet.uKrtstok emau dio .El1za katoUkoarl eglaren
lrakasteko lndarra._ 'zer deo eta oolakoa den
Ellza katollkoa. - Gu-re siautea Jalakoanm
gaalk heldu zaukula EJizaren blde~

Jesu~Kristok

m

dugun bezala, Jainko da
Jesu - Kristo; ezin ukhatuzko
egia da ; eta geroztik erran be·
har dugu, harek asentatu Eliza ere Jainkozkoa dela.
Eta huna Dola ascntatu zuen Jesu.
Kristok Eliza hori.
Lur huntan zelarik, maiz errepikatzen
zioten bere Dizipulueri, bai eta J udeako
jende·osteri: N j naiz gizonek sinetsi
behar duten egia eta atchiki behar duten
lege edo eginbidea (1).
Berdin oraino: Ni, mundu huntarat
ethorri arRia naiz, eta niri sinestez eta
egitez jarraikiren direnetarik ez da nihor
sekulan aurkhituko ilhumbetan. Badire
gezurrezko ilhumbeak, badire bekhatusko
ilhumbeak, badire ifernuko ilhumbeak;
eta ni, Aitaren eskuinetik lur huntarat
jautsi naiz amoreRdtik-eta ilhumbe ho-

I
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I. I:::j.'O sum

y~.ila$. ..

q:o slim lux mundi.
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rietan zuetarik nihor ez: dadien gal (J).
Eta huna zer dion Jaundone Paulok,
hitz horiek chehatzearekin : N oiz ere Aita
Jainkoak ezdeusetarik atheratu baitzituen
Zeru-Iurrak. egin zueo iguzkia, eta iguzki
har~k haizatu zituen ilhumbe guziak,
eta laster mundua burutik·buru argi eder
batez: ora jaunu::irik aurkhitu zen. Hola_
hola egin du gu guzientzat. Aspaldiko
mendeetan giwnak gezurrezko eta bekhatuzko ilhumbetan zauden ihortzirik.
Bainan ethortzen da Inkamazioneko
oren handia; eta orduan Aita-Jainkoak
~ure ilhumben erdirat igortzen du egiazko
19uzkia, Jesu-Kristo; eta iguzki guzjz
distiram horrek gizonen izpirituak eta
bihotzak argitzen ditu, eta ilhumbeak oro
dezeginak eta ezeztatuak dire (2).
Hortakotz, Eguberriko gau ederrean,
Eliza sainduak bozkalentzia handitan
errepikatzen du: Oi Aita-Jainkoo., eskerrak zud, zeren-eta zure Seme gizon-eginaren bidez gutarteraino distiarazi baitu1.u
zure argia, sinetsi eta atchiki behar
dugun egia (J).
I. F:eo tax in mundum yeni, ut OrnrU$ qui credit i:I me, ill

lenebna I'IOD Dl.aneat. Uaun, 12, ..6.j
2. Quonialll J)..,us, qui dixil de teneurn IlIce.... splendesoere,
ipse illudt in co[dibus DOtt[i.l, ad iIluminationem lcietl\be
elaritatia Dei, in facie Christl Jesu. (Corinth. 4, 6.)
3. Quill. per Tncarnati Verbi my.terium noft. mentis nom'lIe
oculi. lux !Ulie claricatil inru\.sit. (l'refat. Nlltivit.)
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Eta zuri ere,oi ) esus,esker berak bihurtzen derauzkitzugu, ezen onetsi eta hartu
izan duzu zure Aitak eman derauzun lan
handi hori. Hogoi eta hamahirur urthez ez
da zuk egin ez duzun entsegurik egiaren
irakasteko, ala zure elhez, ala zure egin.
kariez. Eta guziz zure biziaren azken hirur
urthetan irakasmenak eskubetheka hedatu izan ditutzu, hala~nola ereileak bere
alhorrean bihia ahurtraka hedatzen baitu.
Bainan, oi Jesus, zure lur huntako bizia
laburra behar zen, gu guzien biziak laburrak direo bezala. Eta zer bilhakatuko
dire zure irakasmenak. baldin zuhau gizonen artetik itzaltzen bazare ? Ezen irakaslea urrunduz geroz, laster ahamziak dire
haren erranak. Othe daiteke bada galtzerat utziko duzun, Profetek aspaldian
agindu zuten emaitza hori, eta halako oinaze handie1dn zeronek gutarterat
ekharri duzun egia hori ? Othoi, othoi, urrikal zaite mundu deithoragarri huntaz,
ilhumbek eta tzarkeriek ithotzen ari dute;
eta zuk orai bere gisa uzten baduZll,
akhabo da sekulakotz, harenak egin du,
galduko do osoki deboilamenduzko itsasorik ikharagarrienean !
Ez gaiten lotsa, bainan bai bozkaria,
ezen huna zer asmatzen duen J esusek
gizonentzat.
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Egia cia bai Jesus ez deJa IUT human
biziko ho~oi eta hamahirur urthetaraino
beizik, baman haren irakasmenak azken
menderaino iraunen duo Berdin egia da
Jesus ez dela &g-ertu eta mintzatu J udeako
eskualde hertsian beizik, bainan haren
irakasmenak [gaindituko ditu mendiak
eta itsasoak, lurreko bazter eta jendaya
guzietarat hedatuko da.
Ezen huna zer diaD Ebanjelioak. Jesu.
sek gau bat osorik iragan zuen othoitzean;
eta goizeko argia agertzearekin deithu
zituen here dizipuluak, eta hekietarik
hautatu zituen hamabi eta here Apostolutzat hartu (I).

Go emazu gau 050 baten othoitz luze
hani. Dudarik ez cia, othoitz luze hortan
Jainko-Semeak biltzarre egiten du here
Aita-Jainkoarekin eta bere Izpiritu.Jainkoarekin ; Trinitate guziak elgar aditzen
du Eliza katolikoaren asentu-gayen hau·
tatzeko, eta bethikotz irauteko moldean
arrimatzeko.
Beraz, gau oso baten othoitzetik landa.
Tesusek hautatu zituen hamabi Apostofuak eta erran zioten : Rne Aitak ni tur
huntarat igorri nauen bezala egiaren gizDI. Erat pemoctans in outione, et cUm dies factus nset
vocavit di$cipul<'l5 SUOS, et elegit duodecim ex ipsi$, qu~ et

Apostolos nominavil. (Luc. 6, 12.)
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neri irakasteko, berdin nik ere zuek igortzen zaituztet orai lurreko bazter guzietarat
egia beraren irakasteko (1).
_ Ni ez nerauznete mintzatu herri ttiki
-huoen eremu hertsian beiz:ik, gordeka,
ichilik, beharrira bezala; bainan zuek
goraki eta argi handian errepika zazue
nik eman irakasmena (2).
Bait zoazte munduko eskualde guzietan
gaiodi eta predika zazue Ebanjelioa hizi
diren guzieri (3).
Ai ! badakit igortzen zaitudeztala bi!dotsak otsoen artera bezala; zer-nabi-jasan
beharko duzue zuen eta ene etsayen aldetik ; eta bai gorphutzean, bai-eta bihotzean, oinazerik borthitzenak eta grii"iarik
saminenak pairatu beharko ditutzue.
Halar.ik ere, ez latsa i traba guziak garbaituko ditulZue, eta azkenean zuek gddituko zarete nausi ; ezen ni bethi zuekin
itanen naiz (4).
Eta oola ni, ene Aitaren Seme bakharm bezala, bainaiz haren distiradura,
baren argia, guziek sinetsi behar duten
egia ; berdin zuek ere, cue Apostolu eta
I. Sie!lt mlsit me Pater,

Et

eco mitto VG$. ijoan. 200 .11.)

z.. Qw:e dieo vobi!; in unebri1, didte in 111.mioe,

Et quod in
aure 'lIdilis, pm:dia.1e $I,lpei ttelL (MlJ.th. 10, 27.'
3. Euntes in mundum univenum, prcal.ieate EunailiulD
onml er~une. (Matc. 16, IS.)
4. Ecce ego vobiseum sum omnibus diebus usque ad CODsumm:uionem sceculi. IMalth. 28, :w.)

,
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eoe mandatari bezala. izanen zart:te, mendez-mencle eta lurreko bazter guzietan.
Jainko beraren argiak, egia beraTen distiradurak. HaJako moldez non, zuek entzunen zaituztenek ni neroni entzunen bainemute; eta zuek arbuyatuko zaituzlenek ni nerani arbuyaturen baineraute (I).
Horm DoIa Jesu-Krislok asentatu duen
E1iza eta eman diaD egiaren irakasteko
ahala eta indarra. Bai, dio Aita-Saindu
Leone hamahirurgarrenak, Jesu-Kristok
here eskus asentatu izan du Eliza katoli.
koa. eta zertako ? Nahiz-eta, here Aitaren
ganik itan zueo eginbide premiazkoa,
ezarri Eliza horren eskuetan bethikotz
segurtalurik : Umg-enitm De£fi/£lu societatem in term C01lStituit, qUlE Ecclesia
dicitur, cui ~celsu1n divt1lumql,e munU$
£n omnes sceculoru'm (Etates &ontinua1zdum
t-ransmint quod ipse a Patre a£uperat.
(Le. XII1, E ncycl. bmnorta/e Dei.)
Bainan orai, irakurtzaiJe maitea, ordu
da erran dezadan chehetasunekin zee den,
nolakoa den, Jesu.Keistok asentatu duen
Eliza hod.
Zer da beraz Eliza katolikoa ?
Ikhusi dugun bezala, gure Eliza saindua ez cia glzonek asmatu eta egin duten
I. Ves eiI:is hut muDdi. Qui vOIi audit me audit. et qui
aperni! me &pt-rnit. (Luc. 10, J6.)
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batzarre edo bdkhura bal. Ez. Gizonen
lana balitz, aspaldian d(:seginik eroriko
zen, aspaldian gachtaginen jazartze borthitzek ezeztatuko zuten. Jainkoaren beraren lana da; Jainkoak du here indar
eta zuhurtzia neurri-gabearekin moldatu
eta hain ederki finkatu. Eta hitzeman
dioen bezala, Jainkoak du bethi zainduko.
Jainkoak ditu bethi Elizaren zangopean
etsayik borthitzenak ukhurtuko eta aphalduko.
Eliza katolikoa da fededun guzien
bilduma, Jesu-Kristo here lehenbiziko
burutzat ezagutzen duena ; eta haren
ordain edo Bikariotzar Erromako AitaSaindua deraukana.
Zertako erran mhe dut Eliza katolikoa
deIa Jededun guzien bilduma ?
Zeren - eta girichtino ez direnak, batheatugabeak eta Jesu-Kristoren sinestea
ez dutenak, ez baitire Elizaren menbro
edo zathi. Eliza gorphutz bat bezala da
bere buruarekin eta menbroekin; burutik
doha gorphulzeko zathi guzieri bizia eta
indarra. Eta hala. Jesu.Kristoren sinestea
ez duenak, harekilako batasunik ez du,
ez da haren menhro,ez-eta Elizarena ere.
Elizak Jesu-Kristo duauka here burutat;eta hortik, Elizaren menbro izaitekotz,
zesu-Kristo baithan behar da sinestea.

ERLISIONEA.

Eta zertako t:rran dut Elizaren burua
mundu huntan dela Errom.ako aphezpikua, Aita-Saind114 ?
Zeren-eta Jesu-Kristok berak Jaundone Petri egin baitzuen Apostolu guzien buru, g-uzien Artzain-Nausi, berberaren ordain eta Bikario, Elizaren
buruzagi 050 ; eta hura izan baita Erromako lehen Aphezpikua; eta hura hilez
geroztik, Jaundone Petrik zueo aintzidaritasuna edo eskualdea gozatu baitute
bethi, eta orai ere bat gozatzen Erromako
Aphezpikllek, Jaundone Petriren ondoko
zuzen bezala; eta munduko Aphezpiku
guziek Erromako Aphezpikuari ezagutzen baitiote bethidanik deraukan eskualdea, Eliza guziaren lehenbiziko nausiari
bezala ; - hortakotz egiazko girichtinoen
Eliza deitzen cia Kato[iko Erromanoa.
Rrran dutan bezala, Eliza hori da
gizonari buruz egiaren irakaslea, eta ha·
ren irakasmenetan bermauen da gure
sinestea. osoki finkatzen, osoki jartzen.
Zer cia fedea? f khusi ez dugunaren
sinestea.. Eta zombat gisetara daiteke fe·
dea? Bietara: - bata da, gizonak erra.naren sinestea, guhaurek ikhusi gabe;
eta hon deitzen da fede humanoa. Gizo·
oaren erranari dagoelakotz, hartan engana gaitezke, eta askoetan enganatzen
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gare. Eta ez da zeren honaz espanti,
ezen maiz erraleak berak enganaturik
daude; edo uste makhurrean dire. edo
gezurra diote.
Beste fedea da Jainkoaren erranari edo
hitzari emaiten dioguna. Deitzen da Jainkozko fedea. eta hori da girichtinoen
fedea,gu-guzien sinestea.Gurt= fede horta.
ko mistcrioak,egiak. ikhusi gabe sinesten
diwgu, zeren gure Jainkoak berak agertuak eta irakalsiak diren gure EJiza Ama
Sainduari, eta Eliza horrek berak guri.
Gure sinestea cz da beraz, munduko
jakinciuriak bezala, gizonaren arrazoi
labur eta enganagarriaren gainean jarria.
Jainkoaren -hitzaren gainean, Elizaren
ezin-enganatuzko irakasmenaren gainean
dago landaturik. Gauza segurragor.ik,
gauza hazkarragorik gizonak nihon ere
ezin aurkhi dezake.
Oi zer atsegina! eta zer eskerrak bihurtu behar diozkogun Eliza Saindu gure
irakasleari, gure bidari ezin errebela dai":
tckenari ! Ezen horrela, harek bakharrik
irakasten deraUl.ku, bestela ezin jakin de~
zazkegun gauzarik handienak eta beharrcnak, hala-nola lOin den lSure azken fina
edo helburua, :zoin den gure egiazko eta
bethiereko zoriona eta zeT egin behar dugun haren iraha7.teko.

Jesustk Piarresi trran lion behin :
Eliu..ren zimendua hi bthar haul tgin ;
Hartako dial nahi bafTiz.ilan hadin.
Ez rirok deus irabu I!'uayak hirekin.
Bera.k dik minhartuko hi jotzearekin !

,
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Elizak egln dezazkela legeak. -

Gizonek egin legeez zer erran?

m

lQ. - Elh:ak baduela legeak. eglteko ahala.

behar duzu, irakurtzaile
maitea. eta hau fedesko artikulu
bat da, Elizak bacluela zuzen eta
burupe gUTi manuak eta debekuak egi~
teko, eta gaTen guziak atchikiak garela
manu-debeku hekien begiratzerat, Jainkoak berak egin balitu bezala.
jesu-Kristok crran xioten bere Apostolueri: N ik bidaltzen zaituztet, neroni
coe Aitak bidali nauen bezala. Hortik.
eman zioten berak bere Aitaren ganik
ukhan zuco legeen egiteko zuzena eta
iodarra. Burupe hortaz baliatu izan dire
Apostoluak, Jerusalemgo koDtzilioan debekatu zutenean, Idoleri sakrifikatu gau·
zetarik eta ooola athera gabe hiletarik
jatea.
Berenaz ez ziren horiek ]ainkolegeaz
debekatuak, eta aspaldi du Elizan indar

J
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ukhaitetik -gelditu direla; bizkitartean,
Apostoluek egin zuten debeku hori, orduan salbatzeko behar zelakou baitezpada begiratu.
Orobat garizoman barurtzeko legea
Apostoluek berek egina deja deraukate.
Becaz bazuten Apostoluek eta badute
hekien oIlclore Jaun Aphezpikuek, eta
guziz Aita-Sainduak, legeen egiteko zuzena eta indarra.
Aita-Sainduak, eta harek onetsi Kontzllio jeneralek. girichtino guzienuat ; probintziako Kontzilio Aita-Saincluaz onetsiek, probintzia hartakotzat; eta JauD
Apbezpiku bakhotchak bere Diesesakot·
zat ; horiek orok zuzena badute gun, Dola
ere oogi baitzayote eta hala manatzeko
eta debekatzeko.
Jauoclone Paulok erraiten zioten bere
demborako Aphezpikueri: Go emazue
zuen burueri eta arthalde guziari, ezen
Izpiritu.Sainduak ezarri zaituzte Aphezpiku, amoreagatik goberna eta ibilka
dezazuen Jainkoaren Eliza (I).
Ageri da beraz zer (unts egin behar
den munduko ergel batzuek diotenez:
Holako gradoan ez ezkontzea. dembora
bauuetan ezteyik ez egitea, egon batzuez
I. Auendite vobis III univeno gregi in quo '0'01 SpirilUl
Sanclut poIiuit EpiSCOpal, regere Ecelesiam Dei. (A,I. ~o,28.)
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gizenik ez jatea, bertze batzuetan barurtz:ea, horiek eta holakoak ez dituela Jainkoak manatu, gizonen asmuak direla bakharrik !....
Errazu, Gobernamenduak zerbait manatz:en duenean, zombat nahi zuzenki
manaturik ere, ez ahal duJainkoak berak
egiten manu hura. Eta bizkitartean
Jaundooe Paulok irakasten derauku:
Oldartzen direnek galtzen dutela beren
arima : Qui resist1lnt, ipsi sibi damna!iol1em acquirunt.
Eta guk gauza bera diogu Elizaren
manamenduez. Gizonek eginak dire, egia
da; bainan gizon hekieri Jesu-Kristok
erran deraye: Zuek entzuten zaituzteoak, oi neroni entzuten nau, eta zuek
arbuyatzen zaituztenak, ni neroni arbuyatzen nau: Quivos audit,me audit; et tjuivos
spermt, 1}le sjJermz.

Bera.l Jesu-Kristoren chedea eta nahikunde hertsia da, Eli.laren manamenduak
begira detzagun Jainkoarenak bezala.
Hortik ageri da .ler begi.l behar diotegun behatu asko elheketari atrehitued,
nola-nahika ostikat.len eta hausten baititu.lte Elizaren manamenduak eta eder
b:aitzayote hoin herrebesk:. mintzatzea eta
egitea. Berak dire hakharrik irriegingarri.
Ela hori hi arrazoine.l, lehenik bide zuze-
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netik kampo dabiltzalakoan, eta bigarre.
nekorik berek zer.nahi bitchikeria eta
ergelkeria sinesten eta atchikitzen dutelakoan.
H una zerirakurtu dutan berriki Eskual.
dun gazetan :
Ortzirale batez, ostatu batean ari nintzan afariten arro!tze, ilhar eta belharreria
zerbaitekin. Rne aldean baziren jauntto
batzu (commis-voyageurs); erraki jan,
eta Bordeleco arnoa basoa bethez zera·
maten.Ohartu zirenean mehe egitennuela,
dudarik Rabe nitaz burIatzeko,batek erran
zuen : « Aratche kostelet haU, ortziralea
» izanik ere, onada hatik... Eta halere,
»zombaitek mehe egiten, aphezek hod
» diotelakotz.
» - Niri ere zion bertzeak, lehenago
»ene amak mehe eginarazten zaUtan;
» bainan adinarekin zentzua heldu baita,
» haurkeria horiek aspaldian utziak ditut;
» eta ortzirale ala igande, bethi gizen
» egiten dut. »
Afaria finitu denean, mahain-zerbizariak bati erraiten dio:
«- Jauna, barda zinuen gambara nu»mero IS"', gaUrkotzat hitzemana da,
» bertze bat hartu beharko duzu, ez bazi.
» ca phartitzen. »
« - Guelditzen naiz, ortziralea baita ;
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»eguo huoekin ez naiz sekulan bideao

» emaiten. »
«- Eta

Jauna, barkhamendurekio,

» zertako ez? »
«- Hori eoe afera da.

Beraz elhe gu·
» li, eta win gambara duket ? »
«- Jauna, ez da hutsik 13 garrena
) baizik. »
»- Ez dut nahi J 3 garrena, lehenago
» kampoan 10 egin nezake.
H un tan, here lagur:!ak erraiten dio:
« Zeren beldur zira 13 garren gambaran?
» 13 bagine mahainean goserik egon zin» tezkea?»
« - Ori, bakeal 13, nombre bat da
»maite ez dudana; asko makhur badu
» ondotik, ez dut nahi, eta hortan fini.»
Ni ichil ichila nindagon rnahain bazter
batean.
Azke-nian. - « Jauna. erraiten diot
»nik, ortziraletan mehe egiten dut eta
» halere. ez chifra batek,ez eta ere asteko
» egun batek ez naUte izitzen. 15 garren
» gambara ene kunduko da ; ~iristino ka» loliko bainaiz, karitatea pratikatu nahi
» dut; harazu beraz gambara hori, eta
» ni beldurrik gabejohanen niz 13 garre» nera. »
Jainkoaz eta Elizaz burlatzen zen Jauna, ortziralearen eta nombre I3 e beldur
l
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zen. - Eta ez zakien niri zer ihardets.
Hartan urrikaldurik,eman nian IS garren gambarako gakboa, eta joban nintzan 13 garrenera; arratseko othoitza egin
eta. ohean sartu nintzan, berehala lokhartu, eta iratzartu argi-zabalean.
20, - Gobernamauduak agln lageetarlk, batzu
cUre zu:umak, bertzeak aldlz gachtoak eta mak.hUl'Tak: NoJa hartu hahar ditugu ?

Huna zer dioD Eskttaldunak gizonen
eskuetarik athera daitezken legeez; garbiki eta ederki mintzo da.
Hainitzek erraiten dute: ErresjJettt ela
obedientz£a Legeari.l Ala dezan ma1ta, ala
delJeA:a, zer ere nafti lJa£tu, hura da conlzienfziaz egin behay dma.
Nik aldiz uste dut hilz horiek ez direa
iduri duten bezain klar eta chimple; eta
Dahi niokete hurbildik so egin, ikhusteko
zer daukaten egiazki here bailban ; eyan
bada, edo zein legek indar baduen kontzientziaren eretzeao,eyan guziei ZN uyoten obedientzia.
I. - Ez naiz mintzo bemen, ez Jainkoaren, ez EL£zQ1'en Legez. Jainko, egia
bera denaren ganik, ez daiteke lege on
eta zuzenik baizeD. HaJaber Eliza, ezin
trompa daitekenaz geroz, bethi zuzenaren
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aIde da : ez dezake nehola ere ez gaizkia
mana,ez kontzientziaz egin behar den ongia debeka. Behar da beraz Jainkoaren
eta Elizar«in lege guziei obeditu, den gutieneko dudarik gabe.
Ordean gauza hera erran othe dezakegu gainerako gizonen 'egez ? Ez othe dire
trompatzen ahal? Ez othe dute. eclo uste
gabean, edo behar bada gachtakeriaz, zuzen ez dena manalzen ahal, edo zuzen
dena debekatzen ? Eta, hota gerthatzearekin, gisa hortako legeak egiazko legeak
othe dire, obedientzia zor zaiotenak?
Horra kestionea, eta huna errepostua~

11.- Zertako Jainkoak ezarri ditu Gobernamenduak eta legeegileak~ Ez naski
nahi dutenaren egiteko. bainan bakharrik
populu guziaren fagoretan, haren ongi
gidatzeko, haren ana bilbatuz eta ahalaz
eginez, erran nahi da, zuzenari, ongiari,
erlisioneari indar emanez, hetarik baita
populuaren on egiazkoa
Hortik ageri da legea nolakoa hehar
den izan :justua, zergak zuzen den gisan
phartitzen dituena: errespetatzen, bai
particularren, bai familien, bai erlisionearen
dretchuak eta libertatea; deusetan ez kontra egiten Jainkoaren eta Elizaren legei.
Lege egiazkoa hori da, eta ez bertzerik.
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Segurki dt:u~ ez daitekc gjzonen abre·
tan errespelagarriagorik, cz eta bt:harra.
~orik. Lege onekin, bakea eta ordre ana;
hek gabe, orotan desordre eta gerlarik
haizik ez ; jendaki guzia nahasia, ereehe.
lawa eta laster galdua.
Hargatik ere lege justua, eta hura
bakharrik da kontzientziaren argi garbia
eta erregela zuzena. Zer nahi mana dezan
edo debeka, obedientzia zor diote R'Jziek ;
eta bori Jainkoak emaiten duelakou batzuei legen egi teko botherea, eta bertzei
obligazionea legeari obeditzeko, Jainkoak
erraD haukien arabera : Lege ec£!ek me
1unea1s egiten dituzte lege justuak .. obedi
zazue men aintzi1ZfiarieZ: Nork ere beraz
lege jusluari desobeditzen baitu,Jainkoari
dio desobeditzen.
II 1.- Bainan huna kasu bat osoki difereDia; lege bat agertzen da populuaren.
familien, erlisionearen dretchuak kolpat.
zen dituena. Edo du manatzen Jainkoaren
eta Elizaren legek debekatzen dutena,edo
hek rnanatzen dutena debekatzen. Zer
phemsa horrelako lege batez ? eta zer
egio?
Lege hon egiazko legca da ? Ez, zeren
Jainkoak ez batiote eman lege-egilei, bai·
zen lege justtte1t egiteko botherea. Lege
bori ez da justua ; ez dute lege-egilek
t
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haren egiteko dretchorik. Legearen izena
badakharke, bainan ez da legea, ez eta
sekulan izanen.
Behar zayo beraz obeditu? Ez, kontzientziaren eretzcan, ez balitz bt":zala da.
Eta baldin lege delako hori Jainko legea.
ren edo Elizaren irakhaspenen kontra
bada, krima bat laiteke hari obeditzea,
jainkozkolegei ukho eginez.
Eta orai,errazu, irakurtzale maitea,Jainkoa eta erlisionea eskolatik kampo emaiten baitituzte. eta bortchatzen burhasoak
beren haurrak eskola hetan sartzerat ; ospitaletan diren erieri khentzen baitiozte
azken sakramenduen hartzeco libertatea
eta erechtasuna ; - here bereak dituzten
etchetarik, komentuetarik, bortchaz athe~
rarazten baitituzte han bizi diren bakezko
gizonak, gachtagin handi batzuen pare;
- Elizak j ainkoaren izenean benedikatu
ezkontzak hausten baitituzte. bertze ez~
kontza bastart batzu Iegez finkatzeko ; horiek, eta gisa hortako bertze Iegeak,
egiazko legeak, lege justuak dire? Ez,
e'rranen duzu enekin, bainan dire gach~
tagin ohra tzar batzu, Iegearen desohoragarri, eta heyer obeditzetik urrun, behar
zayote bihurtu eta diraiteno bakerik ez
utzi.
Ordean giri.::htinoak, munduan dirai-
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teno, zemzurik aski izanen du esklabo
nahi gaituztenen erhokeriei ~oraki ihar:desteko:errespetatzen dugu Jamkoa ganik
duzuen autoritatea ; bainan jakin zazue ez
dUluela dretchorik zuzenaren kontra, eta
jainkoa zuen Naus£a deIa, gurea bezin
ongi. Egitzue lege justuak obedituko ditugu; lege injustuentzat ez igurik ez obe~
dientziarik, ez errespeturik. Eskualdun
eta girichtino. ez du~ esklabo nahi, haiflan Iibro gure kontzlentzian eta Jainkoaren legean.
- ·Badire beraz lege onak eta tzarrak.
Onak errespet=l ditzagun eta eginen dilugu i bainan lege tzarrer el dugu zor
mezprechio baizik. Zombait aldizeta ar~
dura pairatzen dira lege tzarrak. err~su
man edo herrian nahaskeria edo erreboluzione baten el ezartzeko ; bainan ez
daiteke lege bat paira eta ez da zilegi pairalZea Jainkoaren ganikako dretcboo.k
edo coouientzia colpatzen dienian. Gizonak badu, ez cboilki dretchoa. bainan
obligazione bertsia bolako legeari bihurueko, biziaren penan bada ere.Etsemplu
bat: Errege paganoek eman zuten legea
heien erresuman ziren giricbtinoek jainko
faltsiak adora zitzaten i nola legeak kontzientzia kolpatzen baitzuen, erraiten zuten: ez dezakp' lege hoyri obedi. Eta
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contzientziako Jegeari fidel egoi[eko here;
odola ichurtzerat uzten zuten \.

o JainkOt mundi guliak goresten :ailuena.
Iraku dieza.dazu leure lege lutena.
Nik behintut atsegin gebiago dut harlan
Elellel mundu buntako aberastasunetan.

'0

Piarrc'ii zioz.k.an gllrctnt Jaink'lak
AtChilcitlCl'1t CntaD argi fcdczkoak ;
Argi benLk dagolka harCD ondokoak
)1undllko goibclctan czin hi'illlZkoak,
Orai, hastcan bClcin, garbi ta 050a1.:.

'.

Bata da. - Salndua da. - Katollko da. - Apos·
tollkoa eta Erromanoa da. Aita /)DIN GIIt;rtlngtl'.

_

HaurlaSu.n ederra do.. -

AphezleD da. _

Meza erralteko llburua. zaharrago eta baUosago. - Frantzia blltzen do. elbako zereDlonia
zu:wnbidakoetaral. _ Batikanekokonll:Uloafi
lagunt~ handiak em.aiten dltu.

ffil
H

UNA loin diren Elizaren ikhusbicleak
1° -

Batasuna. - Bat"da Elba,
eta Dotaz? xel'tako?

Lehenik ELizaren ume guziek, edo·
loin eskualde ala bazterretan, sineste bat
beTa dutelakotz, gero Sakramendu beretan parrhalier direlakotl, eta azkenik
JeSlI- Krisroren gorphutz bat bakharra
direIakotz, buruzagi ageri den baten eskupean, Aita·Sainduaren menean.
Ezin izan daiteke Eliza bat beizik,
egiazkorik aditzen cia. Hola erran du
Jesu· Kristok berak :
Benze ardiak ere baditut. saldo huntakoak ez direnak; eta hek ere erakharri
behar ditut. eta ene mintzoa entzunen
dute ; eta izanen da arthalde bakhar bat
eta anzain bakhar bat ([).
I. El ~li~5 oves h:lbeo. qU:l:.non:sunt ell' boe ovil; ; cl ill:tS
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Bainan zuk menturaz, irakurtzaile maitea, erranen derautazu: Nolaz bada derrakezu Elizaren ume guziak sinestez bat
gare1a ? Apbezen artean ere bada ezbaya.
frango !
Ez dut erran guziek ikhusle bera dugula phondu guzietan. Badire asko Jain~
koak ageriki irakatsi ez dituenak, eta,
zoinen gainean Eliza ez baita mintzatu.
Horrelakoez baikhotchak here idurira
itzultzen du gogoa eta asentatzen hereustea.
Bainan ez da gutiago egia, ala Aphezek ala girichtino ardurakoek, nor-nahik,
katoliko den ber, sineste bera dugula
bazter guzietan; eta zertako? zeren guziek onesten eta atchikitzen baititugu
Jainkoak Elizari irakatsi diotzan, eta
Elizak haren ordainez irakasten deraizl"Un guziak.
AIde hortara erran dut Elizaren ume
guziek Eliza bat bakharra egiten dutda,
ezen horrela sineste bat bera dute guziek.
Egun batez adichkide
batek erraiten zautan :
Eliza deitzen dugu Sa£1tdua .. eta

2° - Sa1nduta.!luna. -

-

uportet me :;Iddtloere, et vocem

mUm

o,ile et UDUS pastor. (jOllll. 10, 16.)

11I.dient; et fiet

Ulll1m.
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bizkitartean gu behintzat, gu laikoak, ez
gare guziak saindu, ez eta naski zuek,
Jaun Aphezak ere. Zer diozu horren
gainean?
- Ez eiki ! zorigachtotan guretzat, ez
gare, ez luek ez gu, guziak saindu. Nolaz
bada Eliza deitzen da saindua? Zeren
Jesu-Kristo, baren asentatz.ailea, saindutasuna bera baita; zeren haren legeak eta
manamenduak ore garbiak eta sainduak
baitire ; zeren Elizaz kampoan ez baiti·
teke izan saindutasunik ; eta Elizan betbi
izan baitire eta bethi izanen baitire egiazko sainduak ; zeren 3zkenik girichtino
garen guziak saindutz.erat deithuak haikare. Hortakots Eliza deitzen da IzkriIUran: fendaya Sai1ulu. oat, ftiri saindl'
bat.
- Hambat gachto beraz guretzat ez
bagare saindu; ex du horrek Elizaren
saindutasuna galtzen.
Adichkide berak
galdegin zautan oraino :
- Deithura bat bada Elizari emaiteo
obi zayona eta nik egundaino ongi aditu
ahal ez dudana : KaJotikoa; zer erran
nahi da heri ?
- Alabainan, zuk ez jakin latin hiz3- - KaloJlko Jraltea. -

]50
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kUnlza! eta oraino hilZ hori ez da ere
latina, greka da, eta erran nahi du orotarakoa.
Eliza deitzen da beraz .katolikoa, zere"
eskualde eta jendaya guzietarat hedatzen
baita. Hola erran zion here Aitak JesuKristori profetaren ahoz : Jendayak oro
primantzan emanen dorozkitzut, eta 2ure
nausitasuna hedatuko dut lurraren azken
bazterretaraino (I).
Beraz jendaya guzietarat hedatu behar
da egiazko Eliza, eta cretan ukbanen ditu
umeak. Ez da hargatik efran nahi izanen
dela jendaya guzien erlisione nausia;
aski da toki handisko guzietan ezagutua
izan dadien eta orotan jarraileak izan
detzan.
Horrelakoa da Erromako Eliza; jendaya guzietan umeak baditu, batzuetan
gehiago, bertzetan gutiago, bainan oiotan
bai bethi.Angletarren, Holandan eta hertze batzuetan higanoten heresia den arren
nausi, bada hetan ere asko karoliko.
T oki guzietarat bezala, dembora guzietarat hedatzen da egiazko Eliza. Hala
erran zerayen Jesu-KrislOk here Aposro.
lueri : Eta huna ni zuekin izanen naize1a
I. Ihbo tibi gentes heredil2tem 11I:&m. el posseRionem IUIom
tcrmioos terllle (Psal. 21.
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egun oroz, mendeeo 31keneraino (I).
Beraz. orai 3rtean iraun duen bezala.
orobat munduaren azken eguneraino iraunen du Elizak
Bi arrazoin horiell gatik Eliza deitzen
dute katolikoa. Eta horrela da bethelzen
Aita-Eternalak here Semeari hitzeman
zion erregetasuna :
Hi hau. ene Sema.
EgundanOlik hindudan
Egin ntUTt K..idea ;
Nik emanrn darOlki:1t heure :llpiko jtnde1k,
Nik heure eskuko leihor wbalart:n hegalak.

4° -

ApO!>toltko eta Erromano I:ultea. -

Zeren gatik deitzen da Elizil tlpostolikoa?
Apostolikoa errcm nahi da Apostoluetarik dathorrena ; eta hoTtik EJiza deitzen
da APOSlolikoa, Apostoluek asentatu duleJakotz eta zeren Apostoluek irakatsi
egia berak sinesten eta irakaslen baititu,
bai-eta Apostoluen ondore zuzenbidekoek
ihilkatzen edo gohernatzen dlJtelakoan.
Ermn dut : Apostoluen oodore zuzeobidekoek dutelakotz ibilkatzen; eta hek
dire Aita-Saiodua eta Aphezpikuak. ezen
Izpiritu.Sainduak ezarri ditu here Eliza·
I. El ecC(" ~1.'O VOULsc:um HIm omnibus di"llo.,t \Isque ad
(QO$Urnm;uion"m !\lr(:lIlL. (Mal1h. z8, 70.)

15 2

ERLIS,IOi'/t,;.A.

Ten ibilkatzeko: Spirit1tS SatlCtus posuit

Episcoposregc1'e Ecdesiam Dei.
Elizan baitezpada izan behar dire beraz
Aphezpikuak; ordea, ez da aski nola na~
hizko Aphezpikuak izan ditezen; behar
dire izan Aposloluen ondoreak. edo bederen Apostoluen ondoreen baithan hastapella duketenak, batzuetarik bertzetarat
iraganez hekien ethorkia Apostoluetan
kausi daiteken gisan.
Horreo eskasez bereziki gudukatzen
zituen Tertulianok bere demborako heretikook. Eta berriz San Auguslinek ere

.lion: Eliza katolikoan neraukaten arrawin handietarik bat da. hartan aurkhitzen
baitire Aphezpikuak batzu bertzeren on·
dore direnak. Jaundone Petri ganik ha·
sirik, zoina Jesu-Krislok kargatu baitz.uen
bere ardien bazkatzeaz.
Bada ikhusten duzu gu ere urrats be·
rean garela. Aita·Sainduarekin derau·
kagu, eta horra Jaundone Petriren ondore
zuzenbidekoa. Eta gure Jaun Aphezpi·
kuak ere Aita-Sainduaren ganik clerauzka
bere bothere eta ahal guziak. Hortik,
ageri den gauza da gure Eliza apostolikoa
dela, eta beraz aurkhitzen garela egiazko

El;"," (I ).
-,-.Ecelesil1 ab Apw.tolorum lelllporibus, per Episroponnn
111C<;~ionell artissimu IIl<jue l1d Dostr. et deinceps (emparl1
pcrsev~rat. (S. August.)
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- BeSlalde Eliza deitzen da Erromanaa, eta huna zertako. Aita-Saindua Elj.
zaren buruz~i ageria da, eta Elizan izai.
tekOlz, harekm atchiki behar dugu; eta
nala Aita·Saindua Erromako aphezpiku
baita ; harren galik eta zeren den haren
buruzagia Erroman, Eliza deitzen da
Erromanoa.

Eta hemen behar gare ~auza bati ongi
ohartu. Aita·Sainduarekln batasunean
egoileko cz da aski nork edo nork bere
baitharik hala uste izaitea. Dakizun bezala, norbaiten phartaliertasunean izaite·
k01Z, behar zarete biak, hura eta w, balelara ethorri, ados jarri ; bertzela ez laiteke e1garrekin atchikitzerik. HaJa-nola
adiskidetasunik ez b",iliteke zure eta nere
artean, nik zurekin atchiki nahia gatik
ere, baldin ~uk ez bazindu enekin iduki
nahi.
H ori bera zen gerthatu Jansenista he·
retikoeri. Aita·Sainduarekin atchiki nahi
zuten, itchuraz bederen, eta estakuru
honan bazabiJaten elhe, gutun eta ge·
zurra frango. Aita-Sainduak orclean ez
ditu behinere onetsi. Eta hartakotz, be·
rek zer·nahi errana gatik, heretiko ziren
eta heretiko gelditu dire.
Ai gauden bet hi Aita-Sainduarekin
batasuhik hertsienean.Eta hemen ez nauke
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aipbatu gabe eta goretsi gabe Benedikano osoki argitu bat, Dom Gueranger,
Frantziako eliza guziak Erromako bata.
sunerat bildu eta altchatu dituena. Eskualdunek maite dute elizan aurkhitzea,
elizan kantatzea, elizako zeremonieri eta
aldareko aphezaren ibilkaueri hurbildanik jarraikitzea ; eta bada, kantu horiek,
zeremonia eta ibilkatze saindu horiek.
zuzenhidekoak badire, erromanoak badire, Aita-Sainduaz onetsiak badire,diren
bezala ; nori esker ? Dom Guerangeri
esker(l)I
Dom GueraDgflr.

ProsjJer-Luis.Pazkat Guera"ger sortbu zen Sableko hirian, mila zortzi ehun
eta bortzean, aphirilaren Jauean.
Haur horren ahideak komentu zabar
batean zauden egoitzaz ; komentu hartan sortbu zen. Bi urtheren buruan etchez
aldaratu ziren, bainan orduan ere joan
ziren lebeneko komentu obi batetarat.
Eta nola Solesmeko komentu obia au·
zoan baitzuten, haur ttipia komentu hortara bazohan kurri egun gehienez. Ordutik beraz ageri zen nolakoa behar zen
haul'" horren elhol'"kizuna. Jainkoak ezarri
I. Hemen mintzo nail. llakharnlt Eliz:Lko Qlhoitz et-. ","e·
monicn bat:uunAll-
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retik kalooje izendatu zuen eta katedra_
leko kargudun zaharren heinerat altchatu.
Hemezortzi ehun eta hogoi eta zazpian.
urriaren zazpian, Turreko archapbezpi_
kuak aphez ordenatu zuen.
Egun bereko ::trrastirian aphez gaztea
joan zen Marmlltieko komentu zahar~
raren ikhustera. Komentu hori aspaldian
gainazpikatua zen eta ora desegina. Nigar egin zueo aphez berriak eta belhaunikaturik erran zuen otboitz hau : Oi
Jauna, igorrazu laster gizon indartsu hat,
komentu eroriak altchatLlko dituena !
Aphezguatik laster huna zer gerthatu
zitzayon. Goiz batez mezaren erraitera zohan, bainan mezako Jibururik ez i samstauak bazter gU1.iak mihatzen dim eta
deusik ez hatzemaiten. Azkenean zer egiten du ? Nala ordukotz aldarean baitzen
apheza, zokho batetik atheratzen du Erromano-liburu zahar bat eta lasterka eremailen aphezari. Meza erTan-eta, hunek
besazFian hartzen du liburu zaharra, here
etcherat eremaiten, burutik·buru irakur_
tzen, eta berriz ere,ederr:Jin-ederrez, chehetasunekin eta jastaka ikhertzen.
Dembora hetan oraino Diesesa bakhotchak bazuen here offizio eta meza berezia.
Hamazazpigarren eta hemezorlzigarren
mendetan, Framziako aphezpiku gehienek
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egin :it.uzten bere .gisa~o eliza-liburuak;
Aita-::iamduaren balmenlk gabe. Eta hon
makhur handia zen;deus moldez ez dezake
nihork,ez aphez,ez aphezpiku,ez erregek,
holako ausartziarik har. Elizako othoitzak,hala-nola sinhetsi beharditugun egiak
eta atchiki behar ditugun manamenduak,
ErromakoAita-Sainduak bakharrik irakas
eta mana dezazke, zeren-eta harek ehoilki baititu hortakotz Izpiritu-Sainduaren
argiak.
Geroehago, zombait urthe bakharren
buruan, gure aphez gazteak khenduko
ditu Frantziatik othoitz herrebes horiek ;
berriz ere onetsiaraziko ditu othoitz egiasko zuzenak, othoitz erromanoak.
Ikhusi dugun bezala, jaun Gueranger
aspaldian komenturateko gutizietan eta
Benedikano egiteko ideyetan zen. Bainan
ez zakien nondik hel bere chedetarat. Azkenan Jainkoak berak ideki zion bidea,
eta huna zer genhakrtriz.
Solesmeko komentu ohia saltzera jin
zen. Sosgabe izanagatik, gure aphez gaz~
teak erosi zuen, gero pagatzekotan. Hori
zen hemezortzi ehun eta hogoi eta hamabian, abendoarekin.
Handik bortz egun gabe, ilhabete bereko hemeretzian, Diesesako jaun Aphezpikuak em an ziozkan bere baimen eta
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benedizione guziak komentu horren arra.
pizteko.
Gero, zazpi ilhabetez ibili zen lagunke_
ta eta diruketa,ala Parisen, ala N antesen,
ala bertze asko hirietan.Sos guti eta lagun
guti bildu zituen ; bainan hargatik ez zen
fotsatu.

Solesmeko komentuan alderat sarthu
zen, uztailaren hamekan, mila zortzi ehun
eta hagoi eta hamahiruan ; eta harekin
bertze hirur aphez eta bi laiko.
Egun handia izan. zen egun hura.
Aphezpikua bera jin nahiko zen, bainan
gelditu zen eritasunez eta igorri ;wen here
Bikario jeneraletarik bat. Aphez andana
eder bat ere bildu zen, eta hainitz jende.
Os pe handitan lagundu zituzten beraz sei
Benedikanoak beren komentllrat; eta
zuzenez, ezen egun hortan arraphiztu zen
Frantziako lurrean San Benuaten Ordena saindua.
BuruiJaren lehenean, mila zortzi ehun
eta hogoi eta hamazazpian, Aita-Saindu
Gre.gorio hamaseigarrenak onetsi zuen
Qsoki Solesmeko komemua bere errege1a
guziekin ; bai eta izendatu zuen komentu
hori Frantziako kongregazione BenedikanoarC'lt Ama eta buruzagi bezala. Orduarte, J)om Gtteranger ez zen Priore beizik; bainan Aita - Sainduak egin zuen
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Abade eta Kongrega.z:ione herriaren amn:indari.
H andik taster Dom Gueranrek argitaratu zuen liburu hat osoki baliosa, EHzako othoitzez eta zeremoniez mintzo
zena.Gorachago erran dut nola Frantzian
othoitz eta zeremonia horiek herrebestuak ziren.
Jaosenistek eta Galikanoek nahasi eta
gainazpikatu zituzteo. halako moldez 000,
benze erresuma girichtinoek ez bezala,
FraOtziak baitzitueo here gisako othoitz
eta zeremonia basa hatzu.
Dom Gturang-er bere liburuao oldartu
zen hazkarki herrebeslteria horier. Hortik arrangura frango bazterretan. baiziketa nahasten zituela Frantziako elizak eta
arima onak. Asko aphez. bai-eta zombait
aphezpiku bihurtu zitzaizkoo.
Bainao emeki-emeki egiak egin zueo
here bidea. Hainitz urthe gahe. Diesesa
gehienek utzl zuten hereo sail makhurra.
eta berriz itzulj ziren Erromako othoitzmolde c:huc:henerat. Orai bakbar bat ez
dd Erromari jarraikitzen ez denik.
Laguntza handia egin zueo hor Dom
Glurangek Eliza katolikoari. Pio hederatzigarrenak orduan wen here adichkidetzat hartu ; aska eta asko (agare egin
zlozkan; bai-eta haren haurretarik bat,
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Dom Pitra, egin zueo kardinale, heme_
zortzi ehun eta hiruetanhogoi eta hiruan.
Hil gabe, Dom. Guerangek egin zion
Elizari bertze laguntza handi bat. Huna
2eT beharordutan.
Hemezortzi ehun eta hiruetanhogoi eta
bederatzian, Pia bederatzigarrenak bildu
zueo Batikaneko konzilioa. Konzilio hor_
tan genhatu ziren thirabira frango i eta
guziz konziliotik kampo, gaseta tzarrek
eta jende nahasi hainitzek asko traba
ekharri zituzten eta kalte handiak egin.
Huna zertaz ziren gehienik arrangura.
Konzilioko Aitak, lzpiritu-Sainduaz argiturik, irakastera zohazin Erromako
Aita - Saincluaren ezinenganua fedezko
gauzetan. Hori zuten gachtaginek beren
saheleko mina; eta sosegurik ez luteo,
konzilioa pocholatu beharrez ; baitt=zpada
nahi zuten Izpritu-Saindua ichilarazi.
D",y" Guera'tgek orduan argitaralu
zuen liburu bat hain hazkarra egia horren
gainean, non guziek ikhusi baitzuten etsai
f10riek gezurrez eta gachtakeriaz zabil.
tzala.. Ordu beretik konzilioko Aitak
osoki finkatu ziren sinheste zuzenean, eta
goraki irakasi zuten: Erromako Aita.
Saindua ez ditekela engana fedezko gau·
zetan (I ).
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tharilaren hogoi eta hamarrean, lagunba.
tare kin, arratsaldeko birur orenetan.

IJrllndcl1<:skoal-hcrrian
Eder laboraria
Elizan k:\lltal larian...

~::ml'z~

,

III -

,

ZATHIA.

.

Aita-Saindua.
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Eskualduncn arima, 0 Aita·Saindua
Zuri bai zuri dago tinkoki lothua;
Bethi haren Fedea, zutaz argitua,
Garbirik dago eta ezin bcntzutua.

•
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Besta band! bat ETromako ell~.-nauslaD.
Aphezplkuak. :nola dlreo zu.zenbldeko. - A.ltaSalnduak baduela Ellzaren ela Apbezplkuflu
g,;llneao. Jesu-Krislok berak duen indarra eliol.
t.ootherea. - Jesu-Kristok uTaHen dlo Plarresl; Alha za1uu ene arthaldeko bildol!lak,
bal-eta a«hak. - Glzonek haulalzen AltaSalndua. balnan Jalnkoak berak indar eta
botherez jaulIzten.

[[I

ehun eta lauetanhogoi ela zortzian, urthariJaren
~ lehenC'an. Aita-Saindu Leone
hamahirurgarrenak ospatu izan du here

H

EMEZORTZl

lehen Mezaren berrogoi eta hamargarren
urtheburua.
Goizeko bederatzi orenetan, Jaundonc
Petriren e1izako aldare nausian erran

zuco Leone handiak berrogoi eta hamar·
garren urtheburuko Meza hori.
Eta ni ere han niotzen, eta ez dut uste
lur huntan ikhus daiteken besta hura
bezain eder eta choragarri denik.
Oi Jauna, eskerrak luri, eman derautazulakotz Erromako besla paregabe
honan aurkhilzeko loriona !

Dabid erregea atSeginel gainditurik
zagon lsraelgo besta-buruetan, eta kan-
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tatzen zueo «() : Armadetako Jauna. zein
diren maitagarri zure bestak! Hekien
ederraren eaerrez ene arima lehiatzen eta
iraungitzen da ; eta oola etchechoriak eta
ttoruoilak beren ohanuea gozatzen bai.
tute, berdin nik ere zure aldareak osoki
goz3tzen ditut. Ot dohatsu heren egoitza
zurekin dmenak. CLen egun bat bakharrik
zure etchean, zure besta eder horien
artean, miletan babe da ezenez bertze
asko egun bekhatoreen jauregietan.
Deus gUli ziren bada Jcrusalemeko
bestak, Erromako besta horien aldean.
Jp.Tusalemen itchura balzu ziren bakhar·
rik eta urrundanikako agintzak; Erro#
man aldiz agintza hekien bp.~hedura eta
osotasuna. Eta zinez Jesu-Kristo bera
nueo ikhusren Aita-Saindua baithan (2),
eta oola ikhusten? Asm3 daiteken osperik
handienean, ber~ gorthe guziaz ingur<l.turik. hiruretanhogoi mila girichtinoen amodiozko oihuez bibaka goretsirik, begi guziak bm:kariozko nigarretan zaudeJa eta
ene bihotza atseginezko gaindidura gozo
batez orn sutan zagoela !.....
Aita-Saindua horra oola ikhusi izan
duta" Erromako et'l mundu guziko elizaPI:llm.8J.
Le J'apc.c'm J.:sus..Cbrist, ce Chcrullique, rendu risible,
parla.nl et :ll:isun\ dans l'E.glise pu l'orpne qu'jla'est dOfllU!.
DomG.&!, fEe/is'.)
I.
'1.
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rik ederrenean ek'l gizonak asma dezaken
bestarik choragarrienean.
Ez nintzen han bakharra Eskual-Herritik. Asko b:l..ginen, aphez ala laiko.
besta eder hartan. Eta nola, zeremoniak
akbabatu-eta, dembora luzea eman baitwen jende elemenia harek elizatik ezin
atheratuz, eskualdun horietarik biga el·
garrekin solasean jarririk gelditu ziren,
osle handi hUl'"a iragan arle. Bat aphez
jakintsun eta khansu bat zen, eta bertzea
gizon gazte laiko bat, gil'"ichdno ona, bainan Erlisioneko asko gauzetan argirik ez
zuena.
J:i unek beraz erran zion jaun aphezan :
Jauna, asp<l.ldian hadut burujope zerbait, eta huna zeren gainean. Badakit girichtino Erlisionea Jainkozkoa dela, Jamkoa ganik ethorria, Jesu- Kristok berak
Junean asentatua eta finkatua.
Bainan buna zer dUlan nik guti ezagouen. Goiz huntan berean, hemen,
Jaundone Betiriren e1iza miresgarri buntan, ikhusi diwgu Aphezpikuak ehunka,
eta heklen erdian Aita-S<t.indua edergailuz oro jauntzirik, Jainko baten pare
berue guziez gorago altchaturik. Zertako
bada desberdingua hoin handi hori? F uotsean ez othe dire guziak berdinak ?
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Hortaz othoi egidazut zerbait argi eta
chehetasun.
APHESAK. - Bai. atseginekin. Deza.
gun lehenik gogoan erreberri lehenago
katechiman ikhasi duzuna. H una zeT dian:
Eliza da Fededunen bilkhura. haren bu·
ruzagi den Aita Sainduaz eta Aphezpi.
kuez goberll3tua (I).
Orhoit zi:1en hortaz?
GIZON GAl-TEAK. Aphurbat, jauna.
Bainan hitza edo achala jakinagatik, non
da mamia, non da jakitatea? Ni betbi
berdintche itsu nago.
APHEZAK. Dugun beraz egia hori
cheha. Hasteko baclakiz:u, Elizaz mintzo
g:>.renean ez garela miotzo barriz eta zurez
eginak direo etche horaz, bainan bai
egiazko Erlisionea deraukaten jendez,
non.nahi izan ditezen, Frantzian, An·
gleterren, Italian ala bertzetan. Guziek. erre~umaz berech eta [Qkiz urrun
izanagatik, Eliza beraren ume dire, eta
guziek Eliza bat bakharra egiten dute.
Sineste bera duten ber, artzain zuzenbidezkoez gobernatuak diren ber. eta Erromako Aita-Sainduaren alderako jauspe.
I. Eec:lesiz nom(n. (\iam dllm d( orlhOllo.l: w:nli~nlibll5
KrOlO est, Don a<lhibetuf so:mp"" in ddcm utensione. Signi·
fial mim vel P'OP'lum et pulor(S umul,vv populu..... M>lum,
vd pnslanl M>JO'!'.•. ctc... (Knoll, T"r~!o.::. dog"'.l
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nean bizi diren ber, ora Eliza egiazkoaren
haurrak dire.
Erran nahi cia beraz hirur gauza ho·
rietarik zerbait, bai-eta bat bakharra eskas
duten<)k, Elizatik kampodire1a. Fedearen
kontrako zerbait atchikitzen eta irakasten
dutenak, edo artzain zuzenkontrakoen
azpian jartzen direnak, cdo Aita-Sain·
duaren phartaliertasunean ez direnak,
nahi ala ez Elizatik kampo dire.
GIZON GAZTEAK. I kusten dut. Bainan
nor dire eta nolakoak izan behar dire ar·
tzain zuzenbidezko hek ? Katechiman ira·
kurtzen dugu hek direla gure jaun Aphez.
pikuak. Bainan aski othe da Aphezpiku
izaitea?
APIIEZAK. Aphezpiku zuzenbideko
izaitekotz behar dire bi gauza, Aphezpi.
kutasuneko ordena eta buruzagitasuna
Uuridiction)( I). Populu baten edo Diosesa
baten gobemanatzeko cz da ordena aski ;
ordenaz best aIde. behar da buruzugita.
SUDa; eta hola diote Elizako irakasle
gu,iek (,).
I. In t;Ot:«ptu Episcopahis, qu:akm illlUluit ChmtllS. duo
b= indudurotur: pl(nitutlo l;IIClI:rdotii, (I flestinalio ad ,egi.
mm (cdni:atieum. (l3oui", tit Es;if,!(!.)
7. ClI:rll1m ell, eum qui epi$COp:llem CImsecr;llionem acee·
pit, oc:rl eui Romanus Ponlifex nondum ullnm ,1iCC(:c:<;m
ullowe ~uhdit05 aSl;igmlVil, carere nmni j~risdiction~. ,nllcn\
uerdl>ili. (lbirl.)
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AphezpikUlasuneko ordenareD, ez-eta
apheztasunekoaren gainean deusik ez
dezake EJizak. Eta. honakotz, apbeza
EJizatik khendua izanik ere, mezaren erraiterat atrebitzen bada, kontsekrazionea
egiten du, saindu bar balitz bezala, sakrilejo ikharagarri batez obendun izanaga.
tik. Orobat Aphezpiku batek, eskumika.
tua izanik ere, eelo aphezik edo bertze
Aphezpikurik orclenatzen badu, hek
egiazki litezke aphez eta. Aphezpiku.
Bainan buruzagitasunaz ez doha berdin.
Hura, Elizak nahi duenariemaiten du eta
nahi duen izarian ; hedatzen ahal du, hert_
sitzen ahal du, bai eta arras khen dezake.
GlZON GAZT£AK. Zer diozu hor,
jauna? N ik askotan aditu izan dut, gore
Erretorak ere hola zion lehenago katechi·
man, Aphezpikuek badutela indar eta.
kargu mundu guzikotzat, eta buna zeftaka : direlakatz ApostoJuen ondore (I).
APHEZAK. - Bai, gizon maitea, bai,
halako erasia frango dabilate Aita·Sain.
eluaren etsayek. Hortaratuak garenaz geronik, dugun erran zer den Erromako
Aita-Saindua eta nolakr> indarrak diruen
J. Deul{ 011 Iroil errellr'l dHraielll 10UI I~ ditcOUrI des
patriRrc:hes de la Cotlilitlltion civile du c.Iag~ ;.... la 5t1:01lde,
c'nt que les EveqUe5 ont un~ jllridic.ioQ uQiv~rselle. - Le
pouvoir uQivers.el qlle lell Janiol:Qistn atlribuent au:t vtqUeI,
n'nppattiellt qu'all rape. (Hirt. tit rEgl., Dnmas, I, 40).
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Eliza guziaren gainean, bai eta Aphezpikuen gainean.
Lehenbizikorik nahi dut zure galdeari
ihardetsi. Egia da, Apostoluek bazuten
indar eta nausitasun mundu guzikotzat,
zeren ahalik eta laster Ebanjelioa behar
bailzen bazter guzietarat hedatu.
Bainan Apostoluetarik hunat ez da
Aphezpikurik batere izan, mundu guzikOlZ indar ukhan duenik.
Apostoluek berek ere Aphezpikuak ordenatu zituzten. ez mundu guzikotz. bainan choilki bakhotcha toki eta arthalde
berezi batentzat. Jondoni Paulok hola
egin zituen San Timote eta San Tito, bat
Efesiako aphezpiku, bertzea Kretako
aphezpiku.
Bainan orai mintza gaitezen Erromako
Aita·Sainduaz.
Leone hamahirurgarrenak errailen zioten berriki Ekozeko Aphezpikueri . Erromako Aita-Sainduek dute bakharrik
indarra, zerutikako ahala. Aphezpiku berriak non-nahi ezartzeko, eta baldin hekien
alkhiak erortzen bad ire, berriz ere hek
berak altchatzeko eta chutik emaiteko.
Eta orduan bakhotchari emaiten eta eratchikitzen diote behar den buruzagitaSUDa (I).
I.

R"mani.

Pontifidbu$~" nllo

o.lll.lum fuil,

q"~Illil.dl\lodum
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Huna zer dion Teolego aiphatu, oraino
bizi den batek :
Aita-Saincluak badu Elizaren eta
Aphezpikuen gainean, Jesu-Kristok cluen
indar guzia. Halako moldez non JesuKristok eta Aita-Sainduak ez baitituzte
bi bothere suertl;', bainan bat choilki, batean ala bertzean ber-bera dena Eta
hortik, Jesu·Kristorekin batean eta haren
indar eta eskus, Aita-Sainduak ibilkatzen
eta gobernatzen du Eliza.
Eta Aita·Sainduak badu goratasun
handi hori, ez Aphczpikuek cmanik wo
onetsirik, bainan Jesu-Kristorekin batbera delakotz. Bai, J esu- Kristorekin egiaren irakasle hera, buruzagi eta manatzaile
bera. Eta hortik, Aphezpikuak baino gorago ezarraria da, Eliza guziaren le hen.
biziko nagusi. Edo hobeki erraiteko. Aita.
Saiodua da Jesu-Kristo bera gure arterat
agertzen dena, mende guzieri mintzatzeko
eta gizalde guziak zerurat bidatzeko (I ).
nov~s u1Jique gentium crjl:erc Epiloopaln sede$, itla eas qu:e
temporunl injuria pcricu.nt, .d vltam nOV:lm revoc:are.
(Leo XUI, 4 non. rnartii, 1878.)
J. Le P:t.)1e Ilcute: I'aulorih~ de Jnus-Chri~t $ur l'Egtiw: Itt
1''1~plIt, ans qu'clle soil di.i5& ni dimlnlttt, e'Cl4-diJ.e
qu il ut :uec Jnus-Chrisl ct pcll' lui, dans loote la force du
lerme, le chef ue
uni"enel'e et le chef des E.~u.
Ce n'o:.;t point un chef ilJlerme.Ji"iu el lIeCOnd.ire, pl~
entre JesllS-Cbrisl. et I'e~p:lt. L'rpiscopllt $en.it a~
s~l y avaitquelque de!:,,, bib'areh~quc entre jkus-Chtist et
lui.meme. l:·~.l enoole moin. un Ev&que tjl~nt de Ill. deltg:.

I'ta:n...,
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Erromako Aita-Sainduak deraukala, muoduko eskualde guziell gainean, lehenbi.
ziko eta oroz gaineko nausitasuna (I).
Eta bestalde : Hura da zinez Elizako
burua, girichtino Ruzien Aita eta irdkas.
lea, eta ban bakharrik Jesu- Kristok eman
dio indar osoa Elisa guziaren ibilkatzeko (2).
Lehenago ert: (12i4) Lyoneko kontzi.
lioak zion : Aimzindaritasun guzietarik
lehenbizikoa, norat-nahi hedatzen dena
eta non-nahi gehienik indartsu dena.
aurkhitzen da Erromako Aita-Sajp.duar~n
baithan; eta nausitasun hori Jesu-Kristok
berak eman dio. noiz ere Jondoni Betiri
bectze Apostoluen buruzagi ezarri baitzuen (3).
Eta sei mende lehenago (680) Konstantinopleko kontzilioak : Jainko-Salba.
tzaileak Jondoni Betiriri hitzeman dio et.
dela sekulan enganatuko bere irakasm~
I. Ddillimus Sand=!. Apouolic, .... iedrm et RDmillllUID
PonLi6l::em in uninnum Ofbem ttMfe primatum. (Labb.
L 13-)
:z .... r:tomnium Christianorum pIUtm el doctorem e.ktere, Cl ipsi in Buto Pctro pa!OCeDdi. rlt£eodi et eubanaodi
univcrmlclll Ecdui:zm i Domino nOSHU Jesu·ChriSlo pleuam
polduuem traditlm _
(ibid.).
~ lp. quoqUt sancla J{oma.n& EccIC$iil summum et plenum frilllatum et principalum SIIpn loniveJ1am .:.;clau.JD
atholium obul'lct , qllem se ab ipso Doatil'lo in ~IO Pdro
Aposaolorum principe ,",e vtllicc. cujU$ KOlIl&lIl1$ Pootiks:
ItU SIICCessOf, cum pot5tatl$ plellit\)dillt: r~ cor;noidt.
(lAbb. t. 11.)
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netan; eta hori, ez choilki sinestearen
gainan, bainan berdin Elizaren ongi ibilkatzeko hartu behar diren urralsetan ;
eta baldin aphezpiku bat edo bertze heldu
balitz bide onetik zeihartzerat, Aita~Saio·
duak bilduko du eta chuchenduko (I).
Eta lehenagodanik (440) erraiten zuen
Leone, elizako Dotorak: Giron guzien
artetik Jondoni Betiri hautatu izan du
Jesu-Kristok. jendetze guzien buruzagi
izaiteko ; eta gehiago dena., Ap03toluak
berak eta hekien oodotik ethorri eta
ethorriko diren aphezpikuak, haren eskupean eman ditu; halako moldez non,
izanagatik Aphez eta Aphezpiku hainitz,
bizkitartean Erromako Aita-Saindua hek
baino gorago baita eta ororen buru.agi (2).

OeOlbora bensu hetan, Arleko Aphezpiku guziz aiphatu batek erraiten zueo :
Jondoni Betiri baithan, Erromako Aita·
Saindua baithan, aurkhitzen da Aphezpikutasunaren ithurburua (3).
I. Dconillllli tt ~ntor omniUnl, cajds 5des est, qui lidem
Petri DOll defullII1UIl promisiJ, c::onJinDue eo.m fn.lJes IUO$
admoo!.il. (Labb. 1. 6.)
,. De toto mundo llnlll Petnu diaitllr, qui et ImlYena.rum
gfnlillrtl YOCalmi, et omnihta APo:'l0Iis, ClIncWq!lf Ea:lesi3e
Pat,ihul prll:'ponatur, ut, quam1'1S In populo Dei nlul!i pen·

dotu lint multique Pastores, OOlnG lamen propne rqa.t Pe·
tru;,. (5. Leo M.)
:J. A pertOoa Bealri Petri AposIoli Epi$(;(lplllllS Sllmit ini·
liuOl. (Lallb. to 4.)
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:1:. A quo ipse EpiSCOJ,atllS el lola auctoritu nominis hujus
..me.s't. (EspiSt.4.)
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det7.azten bildurik sineste eta jarraikitasun berean, Jesu- K riSlok ezarri du Piarres
berlze Aposto}u<lk baino gorago; AitaSaindua baithan entan du ba13.sun horien
ithurburua eta zimtndua, nahiz-eta haren
indar ezin hautsiaren gainean berma dadien templo bcthicrekoa, eta haren sineste
ezin khordokatuart:n gainean altcha dadieD Elizaren goratasun zeruraino he1du
beh., den. (I).
Egun batet, hiletarik phiztu ondoan
eta zerurat igan aintzintchean, Jesusek
aphairu bil.t egin lUen bere Apostoluekin.
Tiberiako itsas-hegian zen hori.
Jan-eta, chuejru zen Jesus eta erran
Simon Piarresi: Simon, Jeanesen Semen,
maite nauzu hauki~k baino gehiago ?
(hardesten du : Bai, Jauna, badakizll
maite zaitudala. Eta J esusek erraiten dio :
Alha zaitzu ene bildotsak.
Eta berriz ere:Simoll. joanesen semea,
maite nauw beraz? - Eta harek : Oi
jauna,bai badakizu ma.ite zaitudala ! -J esusek orduan : Alha zaitzu eoe biltolsak.
I. U, V< ... t:~t\lS il'~ unu~ et indiyi!iWI usel, el pc:c
:.ona:rcntei sibi invicem 5;len-dotos C:led~D1iam moltilooo uni.
y('ta in fidei C:t g)t\lmllnioni~ unital.. ~ouetnc, bc:Itum
I't:lrum to:lcris Apo$Iolis przponens in ipw iost;wil ~rpelllum
utril15<lue unit:llil;: principium ae visibile rundamenluIll, ~lIper
CQj~ I'orliludincn' :l:temllm exSlrue«:tUt leml'!um, el Er.c:Icsi;e,
e<:'I':lo inkn:nd:l sublimil:>s in huiu~ fidei fi,milatt c:oo~'ce~.
(CoMI. rasl.r ~·IU'1J"sl.
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Berriz ere araino : Simon, ]oanesen
semea. egia da beraz, zinez maite nauzu ?
- Ah ! orduan Piarres oro asaldatzen da,
eta] esusen oinetarat nigarrez eta ahus·
pez erortzen delarik: Oi Jaun.a, zukgauza
guziak badazkitzu j badakizu beraz maite
zaitudala osoki. - Eta Jesusek : Alha
zaitzu eoe ardiak ere (I).
Harm oola Jesu-I<ristok Jaundone
Betiriri eta haren oncloko Aita~Saindu
guzieri emaiten dieten Elizako aintzinda·
ritasuna. Ez choilki bildotsen gainean,
eeran nahi baita girichlino cheheen gai.
nean, bainan ardien Jrclinean ere; eta hola,
Aphez eta Aphezpiku guziak, Aita·Sainduaren eskupean eta menean ezartzen
clitu (2)_
Errepika dezakegu bera7. goraki Tealogo aiphatu batekin : Jainkoaren hitz3ri
funtsez behatzen dioenak, agerian ikhusiko du Jesu-Kristok Aita·Sainduari eman
diola, ez choilki oroz gaineko kargua eta
ohorea. bainan omino nausitasun guzieta.
rik lehena. halako moldez non Elizaka
bertze buruzagitasunak haren peka eta
meneko baitire (J). Azkenekotz, Batika'·1· ](l<lIIn.• :U, IS.
:l.

bum ergo PelJ\l5;>£1>On11n et avium putor <::(IonStillllllS

e$t. flImmam uni\ous.alem Ecdesi..rn .~; POU:Sl.a~m, sell
prin~lUl1l j"r;~kt;onis 1 Cbrislo oblilluit. (Knoll. Tl<t(>/~.)

3. Si auttm tu"blionem ilUpiciamus., perspkuo videmu.s,
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neko kontzilioak fedezko 3rtikulu bexala
fiokatu du ej{ia hod (I).
Hortik, Elizaren ume jzaiteko, AitaSainduaren baithan ezagutu behar da
nausitasuneko lehentasun horj ; baren alderako jauspenean eta eskupean egon be·
har da. Marra hortarik ilkhitzen dena,
Elizatik kampo daite. San Jeromek errai·
ten zion Aita-Saindu bati : Zurekin bil[Zen ez duena, barrayatzen ari da; zure
etchean Jaunaren bildotsa. jaten ez duena,
3rrotz bat da, etsai bat da.
GIZON GAZTEAK. Oi Jauna, milesker ; ture elhek urrhc-zilharrak balio di·
tuzte ; ez dut sekulan Aita-Sainduaz hoin
ederki mintzatzen aditu. Eta ikhusten dut,
ederrak bezain egiak dire, Elizako aitek
eta teologoek irakatsiak, Jesu.Kristok ere
Ebanjelioan goraki eta ausarki errepikatuak. Horien ukhatzeko behar laiteke
gachto bezain itsu eta zoro izan.
Chrislum I'e:t.ro e:mincntiorcm, ~..a.m reliqui5 Apao;tctlis., po.
ItSlatem dedi_. ipsique non .,hUQ honoris et aucforilnil
sed eliam jlOr;.Jie:tiooi.'1 Primalym e:ontyli5:se. (Knoll, nul.)
I. Doo;elll\l$ ~e: R01=l\; POPli6cis jUridjetionil polesI"'-em, illlll>l'di:ttam esse; erp qlaon cajuscumqlle ritU$ et
dig.ulalis paaores a.tque 6delc:s, lam ICQCSUm singuli, qulnl
si_,,1 umna, oOicio bieTarcbi:l: IUboctIilUlKonis ~e=q.e obe·
rlienw.:, ob!;lringuntllr. Si quis dixerit eum hal.>ere tantUnI
poli01C:!l parlell, non .ero datam plenitudin~lJ1 hujus sUprelll;l,.
poleltatis ; alOt h~c cjU$ potestatem lIon ewe ordinurum el
imlllc:di:lt;ulI"ive in omnes ac :iinl;Ulalj eccle~iu,$ive in omnes
et sitlgulOll PUIOl'e$ et Ildelcs, anathema sit. (De &£1. cp. 3.)
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Choilki hunek nau ni espantitzen, gi~
zonek baitute egiten Aita-Saioclua eta ez
Jainkoak, eta bizkitartean holakoahal eta
indar handi Jainkozkoak baititu!
APHEZAK : Ai ez duzu zeren traba
uiki hortaz khecha.
Gizonek egiten dutela Aita-Saindua.
bai egia diolU. baldin erran nahi badu2.u
bakharrik : Gizonek hautatzen dutela hau
edo hura Aita-Saindutzat, Jaundone Be~
tiriren ondoretzac. Hori da gizonek egiten
duten guzia, /lauLatzea.
Bainan hautatua den Aita-Sainduak
ukhan dezan Eliz3 guziaren aintzindarita_
SUDa, hori j esu- K ristak berak egiten duo
Hola ziren hi Eskualdunak Erromako
eli7.a~nausian e1garrekin mintzatu. Eta
elizatik elkhi baino lehen, belhaunikatu
ziren Jaundone Betiriren hobi-aintzinean,
othoitz egin zuten Leone hamahirurgarrenarentzat,jainko onak eman dezon bere
laguntza eta etsai guzien gainean garhaizia.
Eta nik diot neunhit:dariarckin

Oi, zein handi, zein gora zareD :tU r
Zuti loriaturik beha gagoikitzu.
Aita·Saindu maitea, ham biholzdun b.1tzu,
Eskualdun:lk, gu ere zureak gailut7.U :
ZUtcrik baizen ez da Eskualduntzat haitu.
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Alt8-Saindua, lrakasle eziD-eng8natu3. ~
~X:O=.X:>C>=

•
Arrazoin choUak elDalten deraukun ar81 eziQ
ukl:latua. - .£banjelloak ze'l' dlon. _ J"esuKristOk erran hlUen chehetasunak. - Z&r
diotell San Hilarlok eta Plo kardinaleak. _
Jesu-Krlstok otholt% egln du Alta-Salnduarent:o.:at. BaUkaneko IIzken konn:llloaren
IrakilSlYlena.

iJ[IALAKO jaun ga"e (.cchatu bat,
segurki uste baitut Ebanjelioa
baino hoheki benze libururik
irakurtr.en duela, eta Elizako ofizioetan
baino maizago eta gogOlikag-o benze bil.
khura hitsetan aurkhitzen deJa; harekin
beraz gerthatu naiz toki batean.
Gurekin zen Etcheko.Jaun laborari on
eta gisako bat; ez izana galik mila eskolawa, erne wen izpiritua t:[a begia biphil.
Jaun fatchatu hura gure Etcheko- Jaunari basten zayo phikoka handik eta he·
mendik. Zer-nahi baderasa bereziki Aita_
Sainduaz eta Erromako Elizaz, baizik eta
ez dugula hekien beharrik, t:ta hek gabe
atchik ahal dezakegula hehar den sinestea. Eta bertze holako hainitz.
Bainan, jaun horrek zombat nahi
fichti·(achta erabiJia gatik. t:z zuen lotsa-

H
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Tazi Etcheko- Jauo laboraria. Goza-galoa
eta irri eder batekin erran zion jaunchki_
lari :
Gure Jaun Erretor chaharrak maiz
errepikatzen derauku 1aundone PauIaren
hilza: Jainko bat, bathayo hat. sineste
bat (I).
- Dogi, dio chapeldunak, nik ere frangalan entzun ditut hilz horiek; bainan
zertako aiphatzen ditutzu hemen ?
Zertako aiphatzen ditudan? Ex
ahal zafe itsu ~
Ez duzunaz geroz ikhusten, goazin 00ratche, eta zarrozkit oorsa.
Elizaren umeen artean sineste bat bera
izan hehar da beraz. Eta bizkitartean gure Erretorak Jaundone PaulaTen berue
hill bat ere aiphatzen derauku: Elizako
umeen artean ere altchatuko dire irakasle
gezurtiak, Kristok eman feclea khordokatuko dUlenak (2).
Eta errazu: Holako nahasdure.tan zer
egin behar dute girichtinoek?
- Egiazko sinestea iduki eta gezur guziak arbuyatu.
- Ongi. Bainan nota ezagutuko dute
I. UnU1 Dominus., una fides, unum bDplbrn.a. (Ad Epbu.
.;, So)
2. Et Cl' ,"ohis ips.is Cl'surgeDl viri luquc.Jlles perversa. (Ac:t.
20, JO.)
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zoin den egiazko sinestea eta zoin ma·
kburra ?
Ikhusia da girichrino gehienak ez direla behechte horren egiteko gai. Hainitzek ez dakite irakurtzen en:. Miletarik
bat ez laiteke sineste zuzenaren ezagutzeko berenaz on Iaitekeenik.
jainkoaren chedea eta Jesu-Kristok
ezarri duen legea da, Erlisioneko gauzetan Buruzagi baten irakasmenez bida gaitezen. eta ez gun: buruz.
Eta zer diot? Hola-hola erran behar
dugu, ez choilki jende chchcaz eta ezjakinaz. bainan berdin eskolarik handiena
dutenez. Lutherrck eta Kalbinek ez omen
zuten eskola eskasik el-eta izpiritu eskasik. Eta bizkitartean gure Jaun Erretoraren arabera. Lutherrek cz zauzkan
liburu batzu Iskritura saindutzat, eta Kalbinek bai. Eta bestalde Liburu Sakratuetako hitz beretan. bate.k ikhusten zuen
churi eta bertzeak gorri. Hortakotz bata
bertzearen etsai ziren, e1gar larrutzen
zuten ederki. Batari ala bertzeari ongi
zohakon gure erran zaharra: 01"0, vel"e
vrlrttZ bertzeak, cUr'aueka gaiz~,,' el"Yaileak_
Badakusazu beraz, aJde batetik gehiengehienak ez direla egiazko sinestearen
hautatzeko gai, eta bertze aldetik jakint.

ERLfSIONEA.

sunen artean ere balaitekela buru bezenbat era egun bezenbat erlisione : Lehen
hata, ora£ ho/a, gero ez jak£n nota, dio
erran zakarrak.
Bai, bai. ezinbertzea da, Jesu.Kristok
utzi izan du bere Elizan ageri den Buruzagi bat, bera ezin engana daitekeena
eta bertzeak ere ezin engana dezazkena
fedeko gauzetan.
Eta hura da Erromako Aphezpikua,
Aita·Saindua. Harek ditu fedearen gaine.
ko ezbayak treokatzen, ala jende chehea.
reOlzat, ala jakintsunentzat. bai era Aphe.
xen{zat eta Aphczpikuenl7.at.
Gure ardurako auzietan ere zer egiten
dugu? J uje baten gana goazi. J ujerik ez
baginu auzi hekien trenkatzeko, bethi
iraun lezakete, ezen auzilarick halako
moldez itzulikatzen dute bakhotchak here
eskualdea, non, batak nola bertzeak, zuzenean dela iduri baitu.
Are gehiago Erlesioneko gauzetan
behar da J uje ezinenganalu bat, ezbai guziak trenkatuko dituena. Eskualdunak
dio : Hobe da zuhur baten ustea, ezenez
ehU1t espantu eg£!en sinestea. Eta hemen,
egiazko zuhurra, Jainkoak berak argitzen
duena. Erroman dago eta zuhurtzia guziak baditu. lrakasten derauzkigu, ex dudazko eta ttstezko gauzak, bainan egia se-
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-gurren-segurrenak.
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Hari jarraikiz, JesuKristo berari jarraikitzen gare.
Espantu egileak aldiz. beren burutik
ibilkatzen diren fedegabeak dire i eta hekien elhek de us guti dute balio.
_ Hill horietan khechatzen da chapelduna. hasten da oihuz, ahopaldi. t:arra
[rango aurthikiz.
Laboraria ez baitzen kalapita gose, irrino batekin agur egitcn dio jaunchkilari,
erraiten dioelarik : Jaun3 ez dut hoJako
arrabotsik nahi. Orhoit :~aite erran zaharraz : U1tteia zotJtbatez Iwtmgo, Itambate"az osetrago.' Ichiltzea hobe duzu.
Huna orai zer dion Ebanjelioak. Jesusek galdegin zioten here dizipulueri ;
Jendeel.. nor dela diote gizonaren Semea?
Eta hek ibardetsi zit)ten : Batzuek Joanes-Baptista. bertzeek Elias, bertze hatzuek aldiz Jeremias edo Profetetarik
norbait.
Jesusek orduan: Eta luek nor naizela
diozue?
Simon Piarresek bizi-bizia: Zu zare
Kristo, Jainko biziaren Semea. - Eta
Jesusek: Dohatzu lare, Simon, Joanesen
se mea, zeren hori ez baiterauzute haragiak eta odolak irakatsi, bainan bai ene
Aita zeruetan denak. Eta nik darrotzut
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zuri, Piarres zareJa. egiazko harria. eta
harri horren gaioean bermatuko eta asen_
tatuko cl udala eoe Eliza, eta ifemuko indar guziek ez dutela sekulan garhaituko.
Eta zuri emanen dorozkiuut zeruetako
erresumaren gakhoak; eta zeT efe baitu2u
estekatuko IUTraTen gainean eta hura bera
estekaturik egonen da zeruan ; eta zer efe
deslothuko baitu2u lurraren gainean eta
bura hera deslothurik egonen da ze~
'Oan(/).
Jesu-Kristoren hilZ horiek goraki eta
argirik handienean erraiten deraukute
ezin-enganatuak direla berell irakasmene~
tan Jaundone Betiri eta haren ondako
Aita-Sainduak.

H arria zare ztl-, eta lzarri horren gai1tean asenialuko dul ene Etiza, eta ij"er.
nuko i1ldar g'Ju:iak e2 ea'izlo se/m/a1l. n4Usituko.- Beha zakozu.rnendiaren errayetan eta itsaso-hegian, harroka handiari ;
alde batetik bizkarrean jasaiten du men·
diaren goratasun eta zabaltasun guzia;
bertze aldetik buru egiten du itsasoko
I. Et ~go dico tibi, qll;' hI <=1 Pdrus, et luper h;lllc ~tr;lm
zdificabo Ecdesi:un meam, et portae inreri noli pnevalebulIl
ad"ellU5 eam. El libi tlllbo dave.s reini ~IOlllln. Et quod·
cumqll.e liga,.~rilll.lpet' ten.la, cril 1~\Im et in ecclill; et
quodOlmqlle lO1.. eris $UpeF tun.m, ellt I.OIUllllll et in calis.
(Matlh., 16, 18.)
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uhinen borthiztasun eta jazartze guzieri ;
eta hura sekulan ez demendrenik higitzen! hura bethi han, toki berean, bazkar
eta tieso!
Hola-hda dago Erromako Aita-Saindua. aIde batetik sorbaldetan ekhartzen
duela Eliza guzia, eta benze aldeLik buru
egiten duela etsai muthiri guzien errabiari.
Horra laster hogoi mende Piarresek
eta haren ondokoek jasailen dutela Elizaren karga eta ifernuaren oIdarra. Eta
arte hormn zombat heretiko,zombat chizmatiko, zombat impio, zombat buru makhur. ez zaizkme jazarri? Ifernuko seme
horiek guziek zombat aldiz ez dute nahi
izan gezurra nausiarazi eta egia itho?
Bainan bethi Erromako Aita-Sainduek
egia ilhumbetarik behechi dute, arlharekin zaindu dute, lurreko lau bazterretan
errepikatu eta goretsi dute. Itsasoak bai
kalapita frango ibiltzen. ur handiak noiznahi borthizten, munduko indardunak
farrailetan jauzten eta borroka lotzen :
eta guzien gatik harroka hura ez higitzen,
Aita-Saindua egiaren ozka chuchenetik
behinere ez den-gutiena zeihartzen.
Nondik heldu da hori ? Heldu cia, ez
gizonaren argitik edo indarretik ez, bainan Jainkoaren laguntza berezi batetarik,
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Jesu-Kristok berak Aita-Sainduari hitzeman dian laguntzatik (I).

Eta gero: Z uri emanen daroekitzut
zenl.ttako erreSU1Ilare1l gakhoak .. ellL zer
ere baih/,zu estekatuko LU1-raren gai1u:an
eta Itura !Jera estekaturik egonen da Ztrtta1t ,. eta zc,' ere deslothuko baztuzu It"".rarC11 gainean, eta h1sra bera des/othum
egOllen da zerllau. Hiu horietan espantilzen da San H ilario : « Non 35ma
clezakegu irakasmen hain ezin.enganaturik. nola baita zeruak berak ouesten eta
finkatzen duen irakasmena (2) ? ) Eta
berdin Poitieko Pio kardinaleak: eN ark
mundu huntan ukha edo arbuya dezake,
zeruak bere baimenaz onetsi eta finkatu
duen irakasmena (3) ?» Horrelakoa da
bada Aita-Sainduaren irakasOlena ; lurrean estekatzen dituenak,zeruan ere estekatuak dire,eta lurrean deslotzendituenak,
zeruan ere deslothuak dire. Eta horrek erran nahi du Ajra·Sainduaren irakasmenak
ezin.enganutuak direla.
I. ....

pel .sslSlcnliam di'l'lnalll. il'tii in lk:lt(l PetI(l pr(l_

miSSMll. (Collstit. Pasl",. trl.nltlJ.)

2. Cujlls h'rr<:Stre jlldieium Jlnliudkata 'lIlCIQliW sit ill.
cll"lo, ut ~ iD left;. :wt ligan IlDt :wt solut., statllti ejusdem oond.tionem obt.iD.,.nl io culo.
]. Conp>it.on <;..'on en puisse .~Jer iei·ba.J d'uoc dkion qui a immedbtement force delolli-hautl (Cardio.PJe.)
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Beste aldi batez ]esu-Kristok erran
zioo Jauodone Piarresi: S£mon, Si,non,
Saia1uk gaitkgin da ZMen ze/haJetzea og£
bihia oeza/a. Bainan nik o/hoilz 6g£n dut
zure/zat, .:z dezan oeltaztopa,.£k egift zure
sinesteak.. eta tuk, oeharko denean lu/den ganat £tzu/£rik, ,h,~du1lt eta ltazkar
zaitzu zure anayak (I).
Zethabean edo bahean ogi bihia haratbunat ibiltzen eta hazkarki inharrosten
da : Hola-hola inharrosiak eta kalapitatuak dire Elizako buruzagiak, Aita-Saindua, Aphezpikuak eta Alphezak, sataneo
zethabean, erran nabi baita mundu galkor
eta Jeizetsu huntan, Jesu-Kristoren kontra bethi oldarturik eta bihurririk dagoeo
mundu tzar huntan.
Bainan mundu horrek, satanez sustaturik, ibil detzala kalapita g'Uziak, jazar
dadiela EJizari eta haren burzuzagieri ;
alferretan akhituko da ; ezen bertze asko
behaztopaturik ere, bat bethi chuchen eta
tieso egonen da ; eta barek berriz chutia·
ra1.iko ditu erort daitezkenak, harek
bethi erranen du non den egia eta non
den gezurra, non den ongia eta non den
gaizkia.
Dominll$ ,Simoll, SilltOll, ecce A.t&llu ex·
Eeo ...Inn .~a"i pro
te ut non defiebt hdC$ llta ; et tl1 ..liqu'Ddo con"'tI'SllS cOIl/irlIlll frat'cs luos. (Lue. 22, )1.)
I.

Ail

ptLivil

;llltelll

YU$

01 eribr:uet sial lrilic\lm.
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Nor othe da hori ? Hori da Erromako
aphezpikua, Aita~Saindua. Jesu-Kristok
erran dio : Eta nik zuretzat egin dut othoitz, zure sinesteak e.z dezan egin amor ;
eta zuk behar-orduan chutiaraziko eta
hazkartuko ditutzu zure anayak. Bertzeak
errebela daitezke, Aita-Saindua sekulan.
Azkenik huna zer dion Batikaneko
kontzilioak :
( Irakasten dugu eta Jainkoak agertu
egia bezala finkatzen dugu : Erromako
Aita~Saindua, bere alkhitik mintzo denean, erran nahi baita ginchtino guzien
Artzain eta Iraka.5le bezala, here buruzagitasun soberano eta apostolikoaren ariaz,
finkatzen badu Eliza guziak atchiki behar
duela, sineste bat fedeoari edo egin~mol~
dean dohakona, orduan baliauen dela,
] ainkoak Piarresen baithan hilzeman
dion laguntzari esker, EzinetlgalUuuaz,
Jesu.Kristok bere Elizari eman dioenaz
sinesteari eta egin - moldeari behatzen
diren gauzetan. Hortakotz, ezin hautsiak
dire Erromako Aita·Sainduak horre1a
ekhartzen dituen irakasmenak, eta hori,
ez Elizak eman baimenaz, bainan heren
baithako indarraz (I ).
I. Dc:N:emlOs et divinilUs zeve.latum <lggrru. esse <IC6niIll~'
Romanum Pontifi«m, cu.m ex cathctlri loquilllr, ;a est, cimI
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Beraz, edozoin demboretan, eta guziz
oraiko dembora nahasietan, segurtame~
nekin beha dezagun Erromako Aita~Sain~
duari, harek eman irakasmeneri osoki
jarraik gaitezen. Erromako alderat begiak
landaturik. neurthitzlariarekin erran de~
zagun bethi :

r

Hara Aita·Saindua, esusen ordaina,
Aphcz soberanoa. artzainen artzaina,
Jaundone Petiriren ondoko zuzena,
Fedeaz dohanean trompa ez daitena ;
Erromatik mundua argitzen du dena.
omnium Chris\io.norum Pasto.ris et Doctoris munere fungens,
prc $upreml sull o.postolidi anetoritatc duetrinam de fide vel
morihns ab nnivers5. Eeelesi5. tenend'''n definit, per as,isten.
tiam di\'in(lm, ipsi in lkato l'etro prom;ssam, <:a infnllibitate
p<llkre, 1[u:\ divinus Redemptor,Ecclesiarn suam in definien.
dol: doelrin'" de fide vel mo.ibus instructam esse voiuit j ideo·
que ejusdem Romani Pontificis definitiones ex sese, non "u·
tern ex eonsensu Ecelesire, irreformnbileseS.\e. (Con_~t. Pasta'
",umus, ellp. 4·)

Aita-Sainduaren olhoilza
BaUkaneko here presundegian.
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Aita-Salnduar-en erregetasuna.
'''- '''-

..-

NoJako ka'tgua duen Alta-Salnduak. - Kargu
horren betheuako, l1bl"O behar da. _ Alta_
~atndua, Kob<omamendu baten esku-pean,
Rathetan. - ErregetAsun horl, ez diJ. AilA~Induaren probetchutan, balnan bal gurean.
_ Hor! gabe e.z lait.ek.. othon 5OSt'gurlk..

[JSKUALDU~ gaze,a b; ald;z ederki

E

:nintzatu da Aila - Sainduaren
erregetasunaz. Bi kapirulu hotan hnzez-hitz emailen ditut karek aiphatu chchetasunak.

I. - Guziek badakite zer kargu cluen
Elizan Aita Sainduak. Aita Saindua da
Eliza guziaren gidari soberano eta ezin
bertzezkoa : hari dalz3, arimen gobernatzea, konlzit:.ntzien argitzt:a. inclar emaitea
ongiari ela egiari, gezur eta g'3Cht3keria.
guzien kontra. Jesu Christok hortako du
ezarri here llikariotzal lurraren gainean ;
eta heroz Elizak eta Elizaren membro
guzit:k haren ganik hehar dituzle Erli·
jionc Sainduan:n argi eta ir.lkaspen gar·
biak.
Dichtan da,kargu handi horren bcthet·
zeko, Aila Sainduak behar duela osoki
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Jibro here egon-Iekhuan ; nola benzenaz
adiaraz here irakaspenak eta helaraz munduaTen bazter guzietarat ? Libra ez bada.
nahi duenean eta nahi duco bezaJa mintzalzeko. alfer dire Jesu Christoren ganik
dauzkan dretcho eta dohain guziak, ez
dez<lke Eliza goberna. ez dezake bere
kargua bel he.
Aita Sainduak segur balu libertate hori
bere karguko egitekoetan. ez luke baterc
erregetasun beharrik, ela habe baizik ez
laiteke. Bainan nola izan libra, ez balinbada tkn LOkian nausi (;la errege? Orolan nausi bilt bada. Aira Saindua ez b'Jda
bera nausi,bertze bat izanen da ela Ofciuan Aila Saindu3 haren meneko.1 khusten duzue. aide betelik Gobernamendua
bere indar guziekin, hura nausi. harek
manatzen. etn (>1. nahi Aita Sainduak deus
ere egin edo erran dezan haren desgo.
ROTa dilekenik; beTlzaldetik,Aita Saindua
Gobernamendu haren eskupean, eta contzicntziaz henchatua mint7atzerat, ez Gobernamenduak nahi bezala, bainan here
eginbideak menatzen dioenaren arabera?
Laster erran Icsoke Gobernamenduak:
«Ago ichilik; ni nauk nausi,obedi nezak,»
eta Elizaren bUTuzagiak, edo ez luke batere libertaterik, edo bakharrik izariz eta
ahal bezlo guti. gobernamenduak utz
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lezokena. Aise Iituzke l)etsiak Elisari bere
irakaspenen helarazteko bideak.
Arrozoin handirekin dio beraz gure
oraiko Aita Saindu<lk. Elizaren buruzagiaren Iibertatea btre karguko egitekoetan
segunatua izaitekotz,bera beh~r dela bere
egon.tokian nausi eta errege. ez dadientzat nehar izan. ez errege, ez cmperadore
ez Errepublika. bOrlcha egin dezokenik
berari. edo harekin Elizaren gabernioan
phartalier direnei. Hilz balez, Aita Saincluak ez du behar, bera d<lgon Iurretan.
nehor bera baino nausiagorik ; bt:rtzela ez
daitt:ke libro bere buruzagitasunaren karguaren bethetzeko.
I I. - Ez usle izan, zombeitek amestu
duten bezala. erregetasun lemporalelw
hori Aita Sainduaren ",bantailetan dela.
eta haren goresteko bezala. Ez.Aim Saincluak ez du goresle beharrik. handienak
baillo handiago da, eta gorenik direnak
baioo gorago altchatua. Elizaren buruzagi
gisa daukan kargu paregabeaz.
Errege behar da, ez beretzat, bainan
Elizaren eta arimen ona gatik. zeren girichtino katoliko guzien onak baitezpada
oahi bailu ez dadien, here karguko egitekoelan, nausiago batez izan trabatua.
Emagun ezen Aita Saindua goberna.
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mendu baten men~ko. Certan gintezke,gu
katolikoak gobernamendu harek trabat_
zen balitu haren irakaspenak? Eta ez balitu ere trabatzen, nondik ginduke segur_
lamena irakaspen hpk e7. ditezkela. gutia.

go edo gehiago,gobernamendu haren gogorat arrimatuak zerbeit edo emendatuz,

eoo mendralUz? Bethi bdlaT ginuke traba
edo enganio zerbeilen beldur izan. Eta
orduan oola fida h,mdikako irakaspenei ?
Nolako dudamenak cta hersturak kontziemziemn, ez jakinez non den egia. eta
non ez! Aita Sainduaren irakaspenelan
fidant1.ia osoa izaileko. ez da aski libro
izan dadien; guk behar dugu benzalde
osoki segur izan nehork ez diola eoz bortcharik, ez trabarik eg-iten. Segurantza
bori cz baginu, belhi beldur gintezke
trompatuak izan; eta bai aphezpikuak,bai
munduko katuliko gukiak, aurkhi lilazke
artzainik gabeko arthalde balen pare.
Honik komzienlziak ern::bdatuak, na·
hasiak, ilhumbe belzctan ; fedea bera, eta
lmrtkin Eliz<I, irri~ku handitan. Zomba·
tek el lukele nahi ob~ditu berlzen meneko Aita Saindu bari! Zomb<ll gobernamendu onh~(s ez lezaketenak bertze
gobernameodu baten eskupc<l.n litt:ke·
nari! Hori hera aski ela (rango hdinitzen
fedea khordokatzeko eta galtzeko.

Hr ZATHIA. -

III K,\!'ITULUA.

197

Beraz, ez djt~kenaz geroztik, ez sosegurik katolikoen kontzienlziaremzat. ez
segurantza osorik fedearentzat. non ez den
Aita Saindua osoki libro bere karguko
egitekoetan, guziek badugu dretchoa galdetzeko eta ardiesteko gure Aita Saindua
Iibro izan dadien, eta hargatik errege, ez
baigaitezke bertzeJa segur izan egiazki
libro deJa.
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Aila-Salnduaren orregelasuna.
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AlOi.-5ainduek hastapenean ez zuleD erregeta3unlk; oral beraz zerlako dute? _ L.ehenblzlko dembora hek, mlulyt demborak. _ Nala
sor1.hu eta 8!1entatu den Alta-Sa.loduen erre-

I;elasuna. -

:Egungo egunea.n ere

Ajta-Saln~

uuak e% du eC'cegetasunlk; eta. bh:kltartean
IzalltlD dltugu hareo Irakaspenak ; - Ez da
horllibertateanm ltchura cdo ltul bat belzlk.
_ Horlakot" ¥aldau;en du eta saldatu behar
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[Iberia lA
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m E R erran dugu ? Emn dugu ela

Z

frogatu, aIde batetik Aita Sainduak;Eliza guzjaren buruzagi eta
~iddl'"j den phondutik.behar dueJa libertate
osoa here irakaspen eta manuen munduko
aphezpiku eta girichtino g'uziei helaraz~
teko ; bertze aldetik, et dukela libertate
hori segurtatua, non ez den bera nausi eta
errege bere eskualdean.
Zer erran dugu oraino ? Aita Saindua~
ren erregetasuna dela girichtino guzien
fagoretan, zeren, balu bera baino n3usia·
gorik norbeit. ez baiginuke guk behar
dugun segurantzarik haren phartcz emani·
kako manuak egiazki haren ganik litezkela. Beraz gu guzien dretchoa da Aita
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Saindua errege izan dadin, ex baidileke
bertzela ez libertaterik gure kontzientzat,
ex bakerik.
Biskitartean.diote zGnbeitek, Elizarc1l
lellett numdeta1l Aifa Sai1tduek ez zufele
crresumanlf:. Zergatik bada ez dire, orai
ere ordtlan 6eza/a. ga!Je izaiten Muzl ?
Egia da Aita Sainduak ex zirela hastetik
errege. Emperadore paganoak ziren nausi
Erromako hirian. Bainan hala hala zeT hizi
zeramaten Aita Sainduek demboran hetan.? Belhi kasik izigarriki persekulatuak;
noiz nahi biziaren irriskuan;gorderik egon
bear; halere. 300 urtherik artcao, gutiz
gehienak mart':". hilak torment~n erdian.
Horra zer diaD ichwriooketa dio araino,
Emperadoreak girichtino eginez gerostik
ere, Aita Sainduek ex zutela bakerik hambat; frangotan preso hartuak, edo bere
egon tokitik urrun desterratuak, nahi bai·
lllten kontzientziara obcditu nausi urgu·
lu15u hekiei baino lehen.
Nork ez du beraz ikhusten baitezpada
behar zela Aita Sainduen libertatea zer·
beit gisaz segurtatu? Hortarakou Jainkoaren Probidentziak haIako moldez gauzak arrimatu zituen, non, demborarekin,
ez bailzen, Erromako hirian eta haren
bazterreta(), bertze goberniorik aurkitu
Aita Sainduen gobernioa baizen, ez za·
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nehor izan indar zukenik hekien
trabatzeko edo bortchatzeko.
Nolajarri zen eta finkatu Aita Sainrluen
erregetasuna? Ezin eztikiago eta zuzenkiago.
Emperadore<lk joo.n zirenean Erromatik
urrun, bertze hiri batean egoiteko,populu
erromanoa aurkhitu zen bere gisa utzia,
eta abandonatua bezala orclu artino zaindu
zulenez. Bada dembora hek ziren ondi~
k01.ko Jembora batzu, zointan hainitz
eskasia baitzen, eta gerla eta nahasmendu
frango. Erromanoak oihuz zauclen eta
100guntza galdez empt:radorei; bainan zombat aldiz alferretan ,
Horrelako hersturetan,zer egin ? Aita
Sainduek ordukotz, bere kargua eta berthute miragarriak zirela kausa, t:rrespetu
handia zaukaten populu erromanoaren aldetik ; eta hargatik hasi zen jendea hekiei
laguntza galdetzen, bere behar orduetan.
Aita Sainduek aldiz egin ahalaz lagundu
zuten populua. Erran ez daiteke zembat
zulen egin Erromako eta inguruetako populua. ala gosete, ala gerla, ala bertze
nahib,rabetan, sokhorritzeko eta gaitz handienetarik begiratzeko, halako Risan non,
hekien JaguntZd gabe, Erroma behin baino gehiagotan galdua baitzitaker. eta ezez·
tatua.
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Hortik populuaren amodioa bere ongi.
egile Aim Sainduentzat. Amodio eta ongi
egin horiei esker, bai eta printze girich.
tinoen emaitzei, jarri zen eta hedatu
erneki eOH:ki, ohartu gabean bezala. Aita
Sainduaren erregetasuna. Geroztik. I, '200
urthe hunlan, populu girichtino guziek
daukate erregetasun hori deJa, ez bakhar.
rik osoki zuzena, bainan sakl'atua.
Baina1l.diote oraino.1Wla daiJeke frori?
(Jrthcak ditll A;ta Sar:ndua et de/a errege,
ftaliahJ errc~ea denaz geroz Erromall
1Ul1tSl~ ela ha/ere iduri tilt Libra de/a, tUll
'WIZ nahi ut/zulett dituffll. a/a harul ira·
kaspcllal.·, a/a flare1l egillkunde ha,tdiett

lamak.
Bai, egungo egunean. Aita Saindua
here erregetasunaz gabetua da. Bainan
halere, oraino badu erregetasunaren itzal
bat bezala. Ezen harentz3t eginikako lege
balcn arabcra, ltaliako gobemioak ez du
drctchorik haren gainean; baditu,erregen
gisa, here minichtroak, bai eta berlze
gnber'1ameduek, errege had bezala,egort.
zen dazkoten emhachadoreak. Eta nola
erregetasunaren jtchura baitu bakharrik,
hala hala libertatearen itchura baizen ez
du, eta ez egiazko libertatea.
Ez cia Ebro. ezen bortchatua da bere
paJazioan cgoiterat presoner bat bezala.
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ez ditehb.kolz nandik tlthera Ianjer han.
dirik gabe. Ez cl;) libro, ezen trabalUtl da
ben:: egitekoetan. asko gauza Elizaren
gobernio on<lTt::ntzat behar lituzkenak
khcndu baitemzkote. Ez da Jibro ezen
duenlibertatea.It.1.lia etsaYilrt:n eskuan cla,
el<'l gobcrnamenduak egunetik biharrerat
khen dezoke. Oraino uzten dio beldllrrez.
baitaki bertze gobernamendu gehienek
el luketela nahi Aim Saindua eskJabo
Il<lliare~ aztaparrctan. Bainan guziek
dakiten3 da. I talia okasionearen beha
da~()ln. et;). inda.rrik aski izaiteaTl:kin, A ita
Sainduari berehala khen letzozkela azken
clretcho dituenak. Hori da libertatea?
El, l::ail1<J.n Iibertatcaren ilchura edo itzala
bakh<J.rrik.
Arroloinekin bcra.z erran du ham bat
aldiz Aila Sainduak. eta goraki erraiteo
du ez dela libro; here buruaren jabe bchar,
tta Italiaren eskupean dela; arrozoinekin
galdetzen du bihur dezakoten hartu dioten erresuma chumea. Galdetzen du,
zeren harell beharra baitu Elizaren gober.
nio onarentzat ; Raldetzen du zeren zuzen
baita ohoinak itzuI dezon jabeari ebatsi
duena ; galdetzen du. zeren,Aita Saioduek
ohi dtlten bezaJa.juramentu egin baiw.bere
ainrzinekoetarik dauzkan Jretchu guziak
ahal guziaz begiratuko dituela beretzat
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eta bere ondokoenuat. Galdetzen du bai
eta ere galdetuko bethi, behar haitu
komzientziaz g<!;ldegin, eta. ichilik eRon
baladi, handizkt hobendun bailitekt".. obligazione sakratu bali huts eginez.
ler zorokeria beraz uSle izaitea Aita
Saillduck noizbeit ukho eginen dutela
here erregetasunari, dakitetarik hari erat.
chikitzen zayola duten dretchorik baIiosena eta beharrena, zoina baita here
eta Eliza guziaren libertatea! Ez, ex
dezakete holako lanik egin, eta ez dute
eginen.
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Erlisioneak egiten derauzkigun ongiak. ==~
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\::Iun. Deililfi elanl< omnia
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Esku e~tibal hedaturik,
Eliza kalolikoak
Chukhatzen ditu nigarrak,
Bai. eta minl'k sendoturik:
BOl.karilllten bihotuk.
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El'1isioneak irakasten du : menekoeri burllzagien alderako jauspena, eta buruzagieri menekoen
alderako ontasuna. = = r ~

JIi <'
Aita_S"induaren hlbak.
Buru%"agltasun gu%"jak Jalnkoaren ganik heldu dire. _ Erlisionea erresumell %"Imelldua. - Nauslek aspikoerl %"or diotela amodioa.

1 0 Aitn.-Saindu Leone hamahirurgarrenak erraiten zuen berriki: ]ainko biziaren Eliz<l, e~iaren habea eta asentua
du, eta harek g,zoneri emaiten dim elgarrekin ongi bizitzeko behar dituzten argiak cta ibilbideak, eta aldiz errotik khen.
izen ditu gizonen elgarcasunari galkor
zaizkon gailz guziak (I),
Eta gaitz horien artl:an, ;.;ain da galgarriena eta egungo egunean gehienik ja~
zartzen zeraukuna ? Hura da,gizonak oro
berdinak son zen direlako eSlakuruan,
errepikatzen duena aIde guzietarik : Ez
zayola kargutan denari deus agurrik ez
jauspenik ekharri behar, eta legeeri, non

I. Eccle.i:1. Dei vivi,'1u,," column" est et firm"mentcm veritati;;, ea.~ d<>ctrinas et l'r::cccpta tradil, Cluibus .ocietalis incoluruilnli et '1uieli appnme prOl'pieitur, et ndaSla Sociali&lni
propago "'dicitus cvellilcr. (Ellcyd. :::8 <1ect!lUuris 1878.)

20S

ERLISIONEA.

ez diren hekien gogorakoak, ez deja Jarraiki behar (I).
Diat hemen Eliza katoliko:lk khentzen
dituela gutartetik makhurkeria eta herre_
beskeria horiek ; eta oola? irakatsjz buruzagitasuna Jainkoaren ganik heldu
dela.
l3ai, Girichtino Erlisioneak finkatzen
du gobernuetako buruz3gien nausitasuna,
bai-eta burasoen eta nausi-etcheko aoderena, zeren irakasten baitu Jaiokoaren
ganik heldu direh nausitasun gUl.iak.
Elen huna zer dion Jondoni Paulok :
Nor-nahi buruza3"ien eskupean etherkorcgon bedi. BUfuzagiak alabainanJain_
koaren ordainak dire, ez clenaz geroz
buruzagila5unik, haren ganik baizen. Bai,
Jainkoak egin dim, Jainkoak ezarri ditu
nausitasunak oro. Eta hortahOlZ, buruza·
giari jazartzen dena, Jainkoaren arri.
muari j"7.anz~n cia; eta hola bihurtzen
diren~k, bethiereko galtzerat dohazi (2).
Beraz, premia den bezala, izun zaitezte
I. Ii p'of~tQ tlictit~rc n<)n dnir.unl. amnu Itomjnu _
jnu~1 !'e ~ . . Ics, idf:OqIlC oonlcOOUfI! no:c: ma;t'$t~ti hCOOfcrn

et IC"I'erenUlInl. nee ltgib\ll. "i,i fOliC, nb ip'is ad placitum
A.ocitis, n1lecljcnti~m dcbt>ri. (iLid.1
2. Omnil ilnim'l. IlOtul~tihul sublimio,j\l\\S Mlb<Jj,~ lit~
Nen est cnim p<.>l~'$las nisi tt fko. Qure autcm ,;uDl,
Dco
nrd.i!lil:l: sur\I:. haquc 'lui rnisti! pOll"at;, Dei nrdina.tiorli res.i5til. Qu~autc:m ••siStu"t, ip.;i sil>i ,bmnationcm acquilllnl.
(Ad Rotn. 131.
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ethorkor, eZ ezik beldurrez, bainan egtn.
bidez. konzientziaz (I).
Zer dukete gizonen legek eta manuck
zimendu hoberik. ezenez horrelako hit·
zak ? Horren g-alik zion Erroma paganoko gizon handieneIarik batek: Erresuma batetako jendek gogoari zinez
eman behar dioten lehembiziko gauza da,
Jtlinkoa dda munclu guziaren nausia eta
gobernaria. eta zorrozki daukala khantutan nork zer egiten duen eta zer derabilan gogoan.
Eta Erroma bereko bertze izkribat7.aile
batek : H iri hcrtako jendeak, oraino pagano zen arren, Erlisioneaz zaukala gu·
zien gainetik khondll. hura ezartzen zu·
tela belhi here chede eta egiteko guzien
aiOlzinean, zeren Erlisionea baitzauka.
ten gohernu on guzien zimenclutzat.
Huna zer dion Izpirilu - Saincluak
berak:
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eta azpikoeri jauspena irakasten badiote
buruzagien alderat, hala-hala nahi du
aintzindariek ere maita detzaten beren
peko guziak ,hekien alderat ager ditezen
bethi jasankor, erne eta jeinutsu ; orhoitux buruzagiak ere Jainkoaren aintzinerat
agertuko direIa laster; eta bald in lainkoak urrikalmendu errechki emaiten
badio jendp. chuhleari, handieri aldiz gaztigu handiak emanen dituela.
H ilz eder horiek, Aita-Saindu Leone
hamahirurgarrenak erraiten ditu erregeri,
munduko handi·mandieri eta gainerateko
buruzagi suerte guzieri (l).
Huoa gerthakari bat hunkigarria eta
irakatsiren deraukuna Elizako buruzagiek nolako bihotza duten berell meneko
jende chehearentzat.Gure gazeta Eskual~
dUllcau irakurtua dut:
Murde d'Avio aphezpikuak, zituen
guziak. here athorrarik hoberenak berak,
pobrer emaiten zituen.
Athorra chahar, dena pheachu ziren
balZll zabilrzan berak. Zerbitzaritzat 7.uen
serora. athorra berri batzuen egiteko diru
I. Quod ai qui pr.esunl delab:mtur iD dominalum injuMulD,
si imponuoitak sl:lpe.bi;ve pQ;Clverinl,1.i male populQ COil·
suluerint, $Cianl Ailti fatiolle<n aliqll.:U><lo D.:o t'Ue m1delldall:lid<i,ue tanto ie-erillS, quanto vel PD<;liofC in mUDae "Cl,
sail unl, vd gndum dignilatis aluorelI> obtinuCl"int. Patentes
poIentef torment" p:o.tlentuf. (Leo XIII, VI CiTlital.lJH £~,"_
fitl/I"~"t tkn"lIiD.mq
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pochi baten ]aunari galdatzera ezin mentura baizitakeen, huna oola jokhatu zen:
Egun batez erraitcn die: « J auna, aiteren
J seme bat bada, zituen guziak chahutu» rik, bere: herrunka atchik ez diona ; nit garringarri da haren ikhustea bere
, athorra charrarekin. )
- Bainan, aitoren seme batek athorra
bederen behar du ederra ! ez dut bada
sos handirik : haJarik ere, direnak oritzu :
egiotzu zombait athorra,oihal hoberenetik.
Ez hatik erran nik igortzen daizkotala.
- Jauna, zaude trankil, ez zaitut salhatt:ko.
Ondoko igandean, Jaun aphezpikuak
idekitzen du bere athorra chaharren khutcha. Han athorra berri eder haew !
- Zer dol hau ? .. Deitzen du serora.
- Nundik ditut athorra hauk? Nork
igerr'i daizkit ?
Serorak, irria ezin atchikiz, ihardesten
die: «Jauna, h'1ri ez dezakezut erran,
» haina hark debekatu baitaUt. »
Jaun Aphezpikuak komprenitu zuen
hera zela aitoren seme hura eta berak
here buruari egin zio1a athorra berri zombaiten ameina.
Erran zion serorari: (: Aldi human
) barkhatzen dauzut. bainan ez gero niri
» berriz holako lanik p.gin !»
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Serorak : «J auna, aski duzu zuk ere,
:) ez gehiago athorrarik emaitea ; bakot.
) chak here burua lehen du !)

~~~~.,;~~~·~~~~~~;f,a~@~if
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Erllsloneak irakasten deraoku elgal Jaguntzen eta alga. rnaltatzen.

m
E

derauku
elgar laguntzen eta e1gar mai·

;;:RLISIONEAf\.

irakaSlcn

tatzen.

Bai, gizonek hatzu berlzen alderat
iduki behar duten egiteko moldea ere
Erlisioneak ezin gehiago ederki arrimatzell duo
Erlisionea behar den bt>zala atchikit·
zen duena, izanen da : senhar amultsu
eta leyal, emazte ezti eta jeinutsu, buraso
atzarri bere umen gainean, nausi edo etcheko andre gOla eta zuzen sehien alde·
rat, ume ethorkor eta biholzdun, sehi
agudo eta langile,adiskidezin etairaunkor.
Zer ere baita, miriku. barber, nota ri,
abokat, juje, herriko kargudun, orotan
izanen cia bere eginbideri jarraikia, zeren
Erlisioneak hala manatzen baitio eta
hortarat hertsatzen eta behartzen baitu

214

ERLISIONEA.

sekulako Ioriaren esperamzaz eta bethiko
zorigaitzaren beJdurraz.
Qj ! aithorrazu, guziak zinez jarraikiak
bag-ine gure Erlisioneari, ongi gozoa
laitekala lur huntako gure bizia !
Bainan Erlisionea debalde uzten ba.
da. ez da zeren batere khondatu, cz ahi~
detasunaren. ez adiskidetasunaren. ez gi.
zonak eman hitzaren gainean. Zer ere
nahiko baitute gure jaidurek. gure ohi·
durek, gure hampadura eta jazarkeriek,
eta hum bakharrik egioen da.
Horreo gatik askotan espamitu naiz,
:::Iola hambatak hain guti diren Erlisio·
neaz grinatzen. Herrietako kargudunak
hautatu behar badire, sehi bat hartu be·
har bada. ezkontza bat ari bada egiten,
arthoski galdatuko da berri, eta sortzeaz.
eta jakitateaz. eta ontasunez, eta gorphutzeko molde onet: bainan kasik sekul"D ez Erlisioneaz! Erran nahi baita,
zerk ere egin behar baitu hobekienik
bizitze huntako eta bertzeko zoriona eta
hartaz nihor kasikez dela orhoitzen !
Bertzelako gogoak zituen Konstanzio
Konstantin lehenbiziko Emperadore girichtinoaren aitak. Behin batez manatu
zuen soldado guziek sacrifika ziezoten baren jainko gezurrezkoeri. Giricbtino batluek egiten dute, bertzek ez.

IV 2ATHlA. -

H KAPlTULUA.

215

Eta orduan zer uste duzu asmatzen
duela Emperadoreak, pagano harek?
Laidolsuki kasatzen ditu sakrifikatu
7-utenak. errailen diottlarik : leT? zueo
Jainkoa ukhatzen duzue! Eta beTaz nik
noJa si nets dezaket niri jarraikiren eta
le)'al egonen zaretela ?
Dainan ohorezki bere zerbitzuan atcbiki zituen. tieso egon zirenak sakrifi~
katu gabe, ziotzotelarik : BeldurTik gabe
hautatu duzue eoe mendekutan eronzea,
bai-eta ditutzuen gauza guzien galtzea,
ezenez ukho egitea wen Jainkoari. Beraz,
dioxuenaz geroz zuen J ainko horrek nahi
duela niri jarraik zaitezten zuzenezko
urralz guzietan. ikhusten dUI ene alderat
ere Jeyal eta hazkar egonen zareteJa
bethi.
Eta gaurgeroz cz bedi nihor jin niri
Girichtinoen kontra mintzatzera. Hekien
artcan khartsuenak h<l.utatuko ditut eta
hekie::ri emanen. ala gortheko, ala harmadako kargu eta buruzagitasun gehit:oak (,j.
Ochala! Konstantinok bezalako gogo
zuzena balute oraiko Emperadore,Errege
eta Gobcrnamendu guziek !
I.. il lellr eonfia la garde de AI personru: cl de son tU.I,
et IQ compla entre KS meilleurSll.mi$. (Robrbacher. Hisl, ri,

ftgt.)
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Ez du oraino hogoi e.gun irakurt1.en
nuela berri ikharagarri hau : Russiak nahi
Iuke jendaya girichtinoen geriza eta
laguntzaile bezala agertu ; eta hortakotzat
espantu frango aiphatzen eta errepikatzen
ditu be re meneko dituen asko Gazetetan ;
bainan horiek oro gezurrak dire. H una

nolakoa den zinezko egia. Orai gaTen
urthe huntan berean, Russiak baderauzka
Ziberiako e1hurren erdian desherriturik,
luu Aphezpiku, lau ehun Aphez eta eh un
mjla Katoliko. Eta zertako uste duzu?
Huna zertako: Aphezpiku, Aphez eta
Katoliko horiek direlakotzosoki 31chikiak
Erromako Aira-Sainduari (I)!
Eta Franlzian zei cz dugu aspaldian
ikhusten? Huna zel" dian Eskuatdu1tak :
«Gure gobernatzailek ez dituzte oraino
zerratu e1izak, cz eta t::rc ezarri aphtzak
presondegian. ducla ehun urthe bezala.
Ez dim oraino hartara menturaczen. Bainail an dira. emeki emeki, jendearen preparatzcn erlisionerik baterc gabe phasa.
arazcerat i hortakotzat ez duce gehiago
erakusten erlisionea eskoletan; hortaI. loll Huuil.',qui prkend jOller le ,Oil.' de nati<:m prQtote.trke
des pOpul:UioM ch.etiennn en Tllrquie, d"tieot,lo 1'hl!jIlTe presenle, dan_ ICI r~oJUi glac6es de b. Sib&ie, qWl.lre EVEqllell,
qualr~ cent, pritres et plul de cent mille eatholiquelI qui
n'ont commis d'autres cnmes que de rester fid~les ~ Iwr Foi
Horn.ine.

(Revue de la nrrt·Sainl,. No du 15 mars 1889)
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kotzat dituzte kasatzen eskoletarik, armadetarik, ospitaletarik. orotarik Serorak,
Freraketa Aphezak.Emseatzen dira,emeki enteki, aphezen nombrea ttipitu nahiz ;
chede hortara khenduak dituzte osoki
gobernamenduko buchetetik bertze orduz
semenarioetako aphez gayen laguntzeko
ezartzen zituzten somak: gehiago dena
lege bat plantatua dute aphe7.-gai horien
soldado igortzekoeta bokazionearen heyer
jf<ll arazteko. Holachet zonbait urthejoan
garenean ezagutuko ditugu obra beltz
horren ondorio gaichtoak. Orduan ikhusiko ditugu jenerazione berri batzu erlisioneaz kanpo altchatuak eta aphezak
arras bakhanduak. Errepublikanoen chede
beltZ3 orduan izanen cia bethea: orduan
ikhusiko da bazter guzietan gaizkia nausilUa.
Bainan zer mota du ? Gure Erlisione
sainduan::n etsayak zombat nahai borthizki jazarririk ere,ez cia gutiago egia izanen
Erlisione horn:k irakasten deraukula
e1gar laguntzen eta elgar maitatzen. 2er
diat ? Etsayik borthitzenak ere maitafazten derauzkigu ! Gerthakari eder huntarik ageriko da :
Duela ChUD urthe hurbil. Frantziak
'iragan zituen egun lazgarrietan, aphezak
gordeka zahiltzan, etchetan haurrak ba-

EKl.ISIONEA..

thealUZ, eta erier azken sacramenduak
emanez. beren biziaren irriskuan.
Hetarik bat. zen M. Guyader, betbi
bere fedea azkar daukan eskualde batean.
Brctanian, herri batetako ertora.
Beraz gaii batez ha rat heldu dira Erre.
publikano sotdado batzu, sardiant bat
buruzagi ; ]alln Errara bere etchean preso
hartu behar dute gall erditan beretan,
Soldado batek zion : « N ardagarri ~re
» badaongirikbaizen egiten ezduenAphez
»baten ~stekatzera, dotzena bat gizon
) hunat jinak !)
Sardiantak : « Ichilik.... manua hala
dugu. )
N ola ezpailzen amino hanua zuten
teRora, badohazi phausatzera instant bat,
OStatu barem. Ostalerak izena lOen Bras·
sak.

GaU-erdik jotzen duo
Orduan sardiantak : « Grenadierrak,
) jarraik niri ; gO:lzen ertor-etchera. eta
» hursa bada. irzuliko gira kazernarat.»
Oswlersak; «Bainan fortunaz USle
) duzea ertor:l etchean kausiruko dU7.ue» la? Nik badakit nun den. irri egin' be·
» har dugu, eta hortakotz, ene senharra
» ohean emanen da alegia eri. eta nik
) hunat ekharraraziko dut. segur. )
Brassak osralerra etzan zen, dena in-
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tzirioe, gaItzaz josia balitz bezala, baioan
komedia hunek etzueo anhitz iralin.
Emazte gaistagina, lanterna b:lteskuan
johao zen laborari-etche batetara. J 0 wen
alhea. - Nor da hor erraiten diote.« I3rassaken emaztea. gizona dut eri
." <raizki eta galdatzen du Jaun Ertora.» da hemen.» - Bainan J aun Ertorak aditu wen. - Arima bat salbatzeko,
dio eta atheratzen da.
Oren laurden baten buruko, OSlatuan
dira. Jaun Ertora, han aurkhitzen da soldado errepublikanoez inguratua. Salutatzen ditu - gero dio : « Ikbus dezagun
eria» - Hurbiltzen cla. Gizonari foltsua
miatu eta «Soldadoak. dio, belhauniko,
gizoll hail agonian baita. »
Grenadierrak ukhurtzen dira.
Gizon haren begian bazen nigar bat,
urrikiaren nigarra, dudarik gabe J ainkook onhartu zuena. Eriari begiak hetsi
eta aphezak erran ziOlen soldadoer :
- « Zuen eskuko naiz.»
Sardiantak : «JaUn Ertora. libro zira,
» eta sekulan beharretan bazira. orhoit
» zaite Malher sardiantaz, bai eta ere,
}) zimen bertzeek, 20 garren brigadako
» grenadierrez. »
Gerthakari hunen segretua herentzat
atchiki lUten.

Ez
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Demboraren buruan, Malher sardian.
tak. ordukotz carone! pasatuak. ez zuen
laudoriorik aski M.Guyader ertorarentzat.
Harra Erlisioneak nola irakastenderau.
kun gure etsarak ere osoki maitatzen eta
ahal guziaz laguntzen.
Hargatik ex uste izan ez Erlisionearen
etsayak sekulan baratuko direla haren
komra mintzatzetik. Ez 1., .. Badakite bai
gezurrez mintzo direla, bainan preseski
hortakotz dire are borthizkiago oldartzen.
Erran zaharra da: Zuze1l-gabeak OYro
Ila1ldt:
Bainan gc=hienak gachto bezain asto
dire. Dezagun ikkus :
Fraide Kaputchin eskelari bat bazohan
arinik. makhila eskuan, here zakua sainheg-jan.

Bide uerctik heldu ze.n Jaun chapeldun
batek erraiten dio : (Ait3 Kapulchina,
) zal.1de emekichago, elgarrekin johanen
gira. )
- (Mila plazerrekin. ) - Eta bado·
hazi, hartaz eta huntaz sol~sean.
Jaunak : «Aira I<apulchina badakizua
) gem. alfer handi batzu zjelela, bethi
» eske eta akhilu gabe jarekoa bit. Zueo
~ San Framsesek em an errege1ak ez zai·
~ tuzte biziki jenatzen. Zuk, segurik mol.
» de on duzu. »
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« San F rantscsen errege1a.zuk dio) zun baino hobea da, manatzen daukunaz
» geroz protsimo lagunaren behar-orduan
) laguotzea. )
- « Od, aita Kaputchina buna parada
» ana, hea zure errege1ari atchikia zare) renez? ur hail iragan bebar dugu. zubi·
) rik ez cla, ene z3pata berriak ez nituzke
» busti nahi; zu oimhuts zira,zure bizkar·
) rera iganen naiz...
_ ( 19an zaite.)
_ « Hadakiwa zaldi on bat zarela? ez
.. gero behaztopa ! )
- « Zaude deskantsu, urhatsa segur
:. dUl; bainan, orai orhoitzen bainaiz, er) razu,Jauna.baduzua dirurik zurekill ?)
- ( Dirurik badudanez?- segurki bai) tut, moltsa bat ootsa bethea oraino. )
- ( Orai. orai tut lanak,ene erregelak
nail jenatzen ? )
- « Zer diozu ? ala diru pheza bat
nahi zinuke ? )
- Ez batere, bainan San Framsesek
debekatzen dauku urrhe, zilhar, dirurik
gurekin ibiltzea, eta diozunaz geroz baduzula moltsa bat bethe belhea, barkha za·
clazu Jauna, gure erregeJa hautsiz cz claulut etsemplu gaistorik em an nahi.
Eta, soin-ukhaldi batez, urerat aurcli.
kitzen du, erraz gora.
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- ( Ai, ai, hel zaizkit, aita Kaputchina? »
- ) Gu, alfer handi baem gira. )
«Adio. ho... bazira. etcheratekoan hartuko zaitut. )
lstorio hunek badu here morala edo
erakaspena. Adiarazten dauku erlisionea.
ren kritikatzaileek, aphez. fraide, serorez
hurlatzen direnek badakitela behar-orduan
heyer zerbitzu zombaiten galdatzen._
Gure Kaputchinak here erregela izpiritu
anhitzekin aplikatu zuen ; eta bertze
Jauntto hark leikzione horrekin, mainhu
bat urnrik hartu zuen; on egin omen
zion, uda baitzen.
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Lur hun tan ere Erlisioneak dohatsu egiten gailu. =====
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Hemenl;'O nahigabeak, gUl'e jatdura gachtoen
ondodoak. - Erlistoneak gure galhak extitzen. _ Bal·eta mattarazten eta gutlziarazten I
_ Aita·Muard pairau:earen gose.

rm

RAIDANIK

ere, lurhuntan berean,

0; Girichtino legeak gizona clohatsu

~ egiten du, hemen dohatsu izan
daiteken bezembatean.
Mundu huntako nahaskeriak, bizitze
huntako nahigabe kasik guziak sortzen
dire gizonaren bihotzeko jaidura gachtoetarik. Heldu dire edo minberatasunetik,
edo hampaduratik, edo bcrtzeen aho-mihitan ederki ibilia eta aiphatua izaiteko
gutiziatik ; lurreko omasuneri sobra estekatzetik;hekien biltzeko arthaeta galtzeko
beldurkunde sobraniotik ; gorphutzeko
atsegineri emantgia izaitetik.
Jaidura horiek eta bertzeak atchiki bitez
behar diren mugetan, eta geroztik badukezu gizonen artean, oraidanik, egiazko
zoriona. Eta horTa .ler nahi cluen Giri·
chtino legeak. Agortzen ditu eta hesten
jaidura gachto horiek gure bihotzetan,
erran nahi baita agortzen eta hesten ditue-
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la zorigaitz eta nahigabe gehienen ithur_
buruak.
Bere ErJisioneari behar bezala behat_
zen denak elli eta arhin kausirzen dilu
gerthatzen zaizkon gaitzak ere. Nolaz
otbe? Ah! zeren guziak. nondik nahi ethor
dakizkon. Jainkoaren eskutik battzen
baititu. Badaki jasaiten dituen gaitzak
handizki baliatzen zaizkola here hUlsen
garbitze-ko. bere Purgatorioa lur human
egiteko, zerukouat aberastasun bandien
biltzeko.eta guziz Jesus kurutzefikatuaren
iduri egiteko. Baj-eta, aria eder hartaz,
bihotzean sottzen eta erakitzen zayo pai.
ratzeko gulizia eta kharra. Eta orcluan ez
dauke. ez du sosegurik. non ez dituen ai.
nazeak, nahigabeak, kurutze suerte guziak
Jesusekin jasaiteko. Hola zitzayon getthatu Aita Muard aphez kbartsuari,
H una zer egin zuen.Ordukotz ere sakrifizio handiak bazituen eginak, eta hirur
botuekin M isionest bezala bizi zen komenlOan. Ez zitzayon ordean aski. Haren
kharrak kurutze dorpheagorik nahi zuen.
Beraz egun batez, Aita Muard he1du
zen oinez Benuzetik Pontiilirat. Bi KilometreD bidea wen egiteko; ezti-eztia
7..ohan, paseyetan bezala, bere othoitz ardurako zombait eginez. Eta horra non
kolpez z~rutikako argi batek izpiritu
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guzia hartzen dion! I khusten du, han
herean izan balitz bezala, komentu bat,
eta komentu hartao Ordena bat berria
eta hainitz khartsua. Iduri zayo Jainkoak
manatzen dioela molda dezan berak Ordena hori : San Benuaten erregelari jarraiki behar dire fmideak; atchikiren
diwzle hertsiki pohrezia. ichiltawna,
barura; ibiliko dire predikatzen et;). misio-

ne emaiten,eta. hargatik eskulanelan ariko
dire eta bethi mehe janen dute eta ez
dute arnorik edanen.
Zerutikako ageraldi hortarik sorthu
da Benedikano-predikarien Ordena.
Hantik laster Aita Muardek egin 7,uen
hamabortz egunetako erretreta bat. Erretreta hortan hutu zituen azken chedeak
Ordt::na berriari buruz. Eta are ausarkiag-o eman zen ordutik penitentziari eta
garrazcasun borthitzeneri. Here gauak iragaitcn zituen beztiturik eta tau la idorra·
ren ~inean etzanik; goizetan hirur orenetako jeikia zen eta othoitzari lothua; egun
guziez egittn zuen barur eta mehe ; surik
cz wen sekul<:n beretzat phizten ; astean
hirur aldiz, astelehenetan, astezkenetan
eta ortziraletan, lizifrinaz joiten eta che·
hatzen zueo here gorphutza; pe.nitemziazko zazpi psalmoak erraiten zimen arrats
guziez,belhauniko eta besoak hcdaturik.
•>
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Bainan gachtoena egiteko zueR. Nota
athera Pominiko bere misionest lagunen
artetik? Berak bildu eta moldaw zituen ;
hekit:n bucuzagia eta Aita zen; eta iduriz,
etche guzia erori behar zen, hura galduz
geroz. Eta bestalde, archaphezpikuak ez
zezaken utzDiosesatik urruntzerat premia
bortako aphez bat.
Jainkoak ordean beso hazkarra du

I

baztertzen ditu errechki trabarik gaitzeoak, eta sekulan ez du obra onik uzten
biderditan.
Jairlkoa ongi othoitzturik, Aita Muard
badoha Archaphezpikuaren ga"a. Bainan
ez dio beee cbedea garbiki aithonzen.
Benze norbaitez miotzo balitz bezala, er·
raiten dio badela Diosesan aphez bat.
ohm berri bat egin nahi duena ; obra hor·

rek probetctlu handiak eman Iez3zkela
Diosesari eta Eliza guziari.
ArchaphE:zpikuak ihardesten dio ez
duela ongia beizik nahi eta lagunduko
duela gogo onez aphez khartsu hura.
Orduan Aila Muardek : Oi Jauna, aphez
bura ni naiz!
Jainkoaren nahia egin dadiela, dio Ar.
chaphezpikuak; zoazi eta jarraik zaile
I zpirilu-Sainduari.
Hitz bortan, Aita Muard ilzultzen da
Pomifiiko bere lagunen gana, adioak egi.
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ten diozkote eta abiatzen da erresuma~
kampo, Italiako aldetarat.
Hori zen hemezortzi ehun eta berrogoi
eta zorlzian, buruilaren hog-oi eta bian.
Aita IVluard ez zabilan bakharrik, bazi·
tuen hi lagun, bat apheza, aita Benuat,
eta bertzea orgile bat, anaya Frantchech.
Arzeko herri ttipira joan ziren lehenik
eta huna zertaKo : bazdakolz han erretor
khartsu bat eta oahizharen argi2k gaIdatu.
Morde Vianney Arzeko enetor hor;
egiazko saindu bat zen. zero oahi mirakulu egiten zituena. F rantziako eta Euro·
pako bazter guzietarik heldu zitzaizkon
jendeak ; eta hasirik goizeko bi orenetan,
egun guzia berant arte ari zen bethi kaft:sat zen. prcdikatzen. eri sendotzen.
Bana bertze, eguneao hemezortzi oren
iraaaiten zituen kofesionaleao.
~7. zuco sekulan jaten esne izpi bat
beizik. eta bakhar a1di batzuez lursagar
egosi zombait.
Aita Muard heltzen da beraz erretor
saindu horren gana. Aiphatzen diozka
here chedeak eta errekeritzen du othoi
erran dt-.zakon hea bide onean ala gachtoan sartzerat abiatu den.
« Ez 10tsa, ihardesten dio Sainduak ;
obra hoberenetarik bat egitera zoazi;
Jainko onak lagunduko zaitu.»

ERUSlONEA.

Arzetik jo zuten L}'onera, gero MarsciJlera, eta han itsasoa harm zuten. Erromara heldu ziren urriaren hirurean.
N ahi zuketen bai Erroman gelditu, baioan bizia khario da hiri handietan, eta
sos guti zuten gure pelegrinek. Athera
lireR beraz Erromatik eta jean aint:r.in:tl,
Tibolin gaindi, 7.ubiako-mendirat.
Zubiakon ikhusi luten San Benuaten
Komentuko Abadea. Erran :r.ioten :r.er
chedez heldu ziren F rantziatik eta nola
alherbe zerbaic nahi zuketen, entsegatzcko e1garrekin beren bizimolde berriari.
Abadcak ongi-ethorri eder hat egin
zioten, here haurrak beza!a hartu zituen,
bidatu zituen bcrak San Laurenzen komenturat eta erran zioten: Hau izanen
da zuen bizitcgia; bakharrik aurkhituren zarete hemen, ez zaituzte nihork
nahasiko ez asaldatuko ; egon beraz deskantsuan, nahi duzuen dembora guzia.
eta orhoit ez zaretela arrotzak Zubiakon.
bainan bai San Bcnuaten haurrak eta
gu guzien anayak.
Horra beraz Aita M uard here bi lagunekin, Zubiakoll, San Benuatek altchatu
komentu batean. Mendigain batcan dire;
aide orotarik el dute harrokarik eta oihanik baizen.Egun guziez barur egitendute;
eguerditan zerbait belharkeria, deus on-
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khailurik gabe egosiak ; sekulan oliorik
ez bllrrarik, are gutiago urinik; arratsetao eguerd.iko ondarrak, eta maiz ogi
hutsa beizik ez.
Dembora hetan gacht<tfSinek khasacu
wten Erromatik Pia bederatzigarrena.
N apleseko erregeak ohore guziekill bere
lurretarac hartu wen Aita-Saindu desherritua. eta Gacteko here jauregia eman
zion egomokitzat.
Horiek hola.Aita Muardjeutsi zen here
mendi kaskotik eta jean Aita-Sainduaren
ikhustera Gacu;ko bere desherrian. Bere
obra berriaz mimzatu /.itu,yon. Pie bede·
ratzigarrenak onetsi wen osoki obra hori.
eta huna zer errun zion : Bai ones ten due
zure obra, ez€n oraiko men de ~alduari
t;man behar zaizko sendag-ailu hazkarrak ;
egizllc beraz penitentzia zuk eta ture lagunek. eta irakas munduari ez duela salbat·
zeko bertze biderik.
Zubiakorat itzuli-eta, Aita-Muard are
hazkarkiago eman zen othoitzari eta peni·
tentziari; Aita-Sainduaren hilz ooek suslaW zuteo.
B:'linan ethorria zen Frantziarat itzultzeko tenorea. San Benuaten Komentuko
Abade onari eskerrak bihurturik, abiatu
ziren otsailaren bederatzian, hemezorrzi
ehun eta berrogoi eta bederalzian; eta
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Marzeil1erat helduak ziren zortzi egunen
buruko.
Marzeillelik joan ziren Aigebeleko
Komenturat eta han berriz hasi penitentziazko bjzirik borthitzena.Ez zayoten aski
Zubiakon halako bizitze gaitz3 eremanik,
nahi wten oraino nobizia egin Trapisten
eskupean. Orduan ethorri zitzayoten bertze laRun bat. Aira Bernat, geroztik Abade
izan dena.
Arte hortan Aila. 1\:f uardek erosi zuen
larre puska bat,oihan basa baten loIan :bere komentu berria ezarri nahi wen mundutik ahal bezain urrun. Larre hori zen
Picrre-qui.vire. Nobiziako dembora akhahalu-eta, loki basa hortaratjin ziren gure
Iau penitentak. Eta oola et baitzuten orai.
no komentu baten egiteko ahalik. etchola
[char bat arrimatu wten haritz-adarrez eta
lur-buztine7. H irur metre largo. bederatzi
metre luze; buru batean kapera, bertuan
sukhaldea, erdian laneko eta 10 egiteko
lokia ; horra zer jaurf'gia WIen. USIailaren bian, hemezortzi ehun eta berrogoi
eta hamarrean, joan ziren etchola hortarat.
Geroztik. emeki·emeki, komentu eder
bat altchatu dute toki hortan berean. Bai·
nan aita Muardek ex dll ikhusi komentu
berria, hit izan zen lau urtheren buruko.
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Erli:ioneari huts egilen diogu ez
ezagutuz.o=o== =====

OrlSt

.j£ '.
Zombat giselam huts egiten ahal dlogun gure
El"lIsioneari. _ NoJa Jalnkoak manat:r:en deraukun gure Erllsicoearen oogi ezagulzea.,Hainltzak di't;)la ezagulza hO!"1 (1% dutenak. E.rll!;lionearen oogi ezagubeko. Jainkoaren
arglak galdatu oohar ditugula.

!El
H

~

I RUR gisetara nabarirzen dut
bereziki. asko girichtinoek huts
egiten dutela Erlisionearen al.

derat.

Batzuek, eta hainitzak dire, doidoya
dakite girichtino direla ; bainan ez dakite,
ez zertako diren girichtino, ez zeT den
:ririchtino legea. ez zoin premia den
~aren galtzarrean bizitzea. Girichtino
badire, kasik ustegabeari esker, buraso
irichtinoetarik sorthu direlakotz eta
ok ukhan dutelakotz hekien girichti.
rotasunean altchatzeko arrha.
Berriz bertze askok ez-achola lastimawrri batekin behatzen diote Erlisioneai. Asko ahopaldi tzar aditzen dute
e6aren ahotik, ikhusten dute gisa guzie.
taa jazartzen diote1a egiazko sinesteari,
sanintasun guziarekin laidostatzen dituztea haren aphez eta kargudunak; de-

l
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rauzkan gauz.arik Jainkozkoenak, hala.
nola Sakramenduak, atrebenrzia toro
batez irri eta farretarat itzultzen ditUl~
tela. Em hek ez dire kantitzen, ez da solas
bat hekien ahotik 3therako, ez dute deu.
sik eginen Jainkoaren <lIde eta Erlisi.onear~n aide.
Hori da auhendagarri : Sinestegabeak
ausart eta kopetadun, sinestedunak aldiz
beldur eta 100sa.
Az\.:enik, girichrino gehienek Er.
lisionea ahalgearazten duce berell bhi·
moldeaz. Sinestez deraukatena, ukhatzel
dute egitez. Gogoan eta bihotzean Dahi~
kara onak dituzte. bainan eginbidetan
sobra maiz makbur dohazi.
Hortik, 10 Artha handi bat archikl
behar dugu Erlisionearen ikhasteko
'20 bihotzekin eta hazkarki buru egin
behar diotegu haren etsayeri '; 30 ernerik.
eta anhoski behar gaTe hizi eta ibilkatu
haren irakasmenen arabera.
Diot bereziki : Artha haindi bat at·
chiki behar dugula Erlisonearen ongi
ikhasteko.
.
Adi zazu, Israel, eta gogoari emau
zinki nik erraiten dautzudana, oihu egin
zioen Moisek Jainkoaren populuari:
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Audi, iS1'aifl, et observa. Zure Jainkoak,
asko bertze ongirel1 artean, egin derauzu
lege berezi baten emaitza. eta lege horren
bidet. irakatsi derauzu oola zaiteken, demboran ala hil-ondoan. dohatsu: H,u
stmt pra:cepta fJtUiI 1JJalldavit Dominus

Dcus vester, utfatialls ea.
Em<l.n zaite beraz arthoski zure Jainkoak igorri legearen ikhasten (r). Hortan bcrma zaite, ala zure etcbean zaudelarik. ala bidean zabiltzalarik. ala gauaz
iratzar-artetan,a)a goizean jeiki zareneko;
ekhar zazu eskuetan eta bcgien aintzinean, gcroago eta hobeki adi dezazun,
gcroago eta barnago sar uadien zure
bihotzeao.
Eta nola lege harren begiratzea baita
zure eginbiderik premiatsuena, hala·hala
ongiarcm eta zorionaren ithurririk nasayena izanen da zuretzat. Hortakotz zion
Dabidek: Zure le~ea enetzat babe da
ezenez urrhe eta zllhar metak (2) Nola
eta zcr hitzez Izpiritu.Sainduak hobeki
gogorat sarraraz zezakegun zer premia
den gure Erlisionearen ongi ezagutzca?
Eta hortik, asko kristauen lazakeria
nolakoa ez da eta zoin izigarri? Haur
I. EcuQtqlle ..uba. b:l:Cqu':Il! ego pr«:ipio tib:i hodi", ni
c:O<1rc Iu.... (Do:lll"', 6,6.1
2. Bonum mihi lex oris t"j sup" milli. auri at ugenli.
(P~,1. 118. 72.)
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-"'----'-'---:-:-_--demboran gutibat ikhasi-eta, clbaitire
handik harat batcre eginbidetan jartzen
Erlisionearen hobeki ikhasteko. Sekulao
kasik liburu on bat eskuetan, ez JainkOJegearen gaineko solasik ; askoEan elizan
egiteo diren irakasmenetarik ere ihesi.
Oi beraz zoin guti aditzen ahal dituza
ten Jainko-Iegeak iraskasten derauzkigun
mysterio haodiak eta manatzen derauzki·
gun eginbide premiatsuak.
Erranen dute bai Jainkoa de1a izaite
bat neurrigabekoa ; bainan zer aditzen
dute bothere, g3uza guziak hilZ bate7- egin
dituen hartan? zer aditzen dute, Jaunaren
zuhunzia. direD guziak hain arrimu ederrean ezarri eta bethi atchikitzen dituen
hanan ? eta berdin, izaite guzien gaineko
haren bertze osogune goihesgarrietan?
Zer ez:agutza dute horietaz kristau gehienek?
Erranen dute Jainko-Semea guretzat
gizon eginik, kurutze baten gainean hit
ze1a, bekhatutik. eta ifernutik gu erosteko.
Ordean zer aditzen dute misterio goresJf<lI'ri bortan ? Jainkoak hor irakalsi duen
bekhatuaren higuintz ikharagarritik, gure
alderat agertu duen onesgune eta urrikalmeodu ederresgarritik. eta berak ardietsi
derauzkun errnn-abal goragoko probetchuetarik, 2er aditzen dute ?
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Aiphalzen dituzte jujamenduaren, iferRuaren, parahizuaren izenak. Non da
ordean horietarik elkhi behar laiteken
ondorioa, gaizkitik urruntzea eta gure
eginbideri hobekijarraitkitzea? Ezen egia
horiek hortakotzat indar guzizko bat badute.
Badazkite Jainkoaren manamenduak,
Eli7.akoak ere. Non da ordean horien
hedaduraren ezagutza. zer nahi duketen
gure ganik gertha gaitezken asko urratsetan, noiz den horien kontrako hutsa
arhina edo bethikotz galtzeko askia?
Erraiten dute zer den Eliza, eta Elizatik kampoan cz dela salbamendurik. Or.
dean deus ere ez dute aditzen egiazko
Eliza beru:etarik behechten duten seinaletan. Ez lakikcte arrazoin den chumeena
ere emalen, zertako diren Eliza Erramonokoak eta ez bertze batetakoak.
Horrelakoek beraz achaletik deraukate
eta hiu hUlSetan beren Erlisionea.
Oi zer lazakeria den hori ! Jaundone
Lukek dio,Jesu·Kristok zombat ere arrha
baitzuen zeruetako gauza gordeak Apostolueri chehatzeko, halarik ere ez zutela
betan deus ere aditzen, Izpiritu-Saindua
bekien gainerat jautsi arte : Et ipsi nihil
non-m inteltexerunt.
Den gutienetik, gauza bera erran dai-
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leke gure egunetako asko girichlinoe.z.
Ez dire batere sartzen Erlisionearell
muinetan, hark bere barnean dakharz_
ken egi~tan. Hekientzac ere, Apostoluent_
zat bezala, Jainkoaren irakasmenak gauza
gorde ela ilhun halzu dire: Ver/nJ.JJI istud
erat abseonditum ab eis.
Bederen Aposloluek bawten ikhJsteko
gutizia. Jt:sus errekeritu 2uteo, othoi age.
riki cbecha zio7.0t~n hekieri. bertzeri hitt
estaliz erraiten zernyena : Edisserc nobis
pal"aOo!a1Jt.
Bainan kristau asko cz dire holako
egiobidetan ere jartzen, cz dire batere
entsegatzen Erlisionearen hobeki eza.
gutzerat.
Ofiziorik cz ahal da gizonen artean,
balitz ere guzietarik aphalena, ahalik eta
bobekiena ikhasten ex denik. baldin bizi.
pidettat oahi badugu hartu. Zure biziaren
irabazteko nahi zare izan ahotz, zurgin,
ehaile, ikhazkin ; oflzio horietarik bat edo
bertzearen ongi ikhasterat zinez jokha.
tuko zare.
Eta zee premia dute bad-a horick gu·
ziek Eelisionearen aldean ?
Jakitate guzietarik beharrenvbeharrena
Erlisiooeareo ongi ezagutzea da, har
tan ikhasten ditugunaz gerozbertze guzien
gainetik bethe behar ditigun eginbideak ;
v
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8lisiont:=ak irakasten deraukunaz gaol
zer dagoe n guretzat bizitze hun.tarik

Jekhora.
Kristau hekien Jazakeria oola deithuko
dugu. baizik ere ErIisionearen egiazko
arbuyamendu bat? Jaundone Petrik nahi
zuen girichtino guziak gai izan zitezen
berell sinesteaz eta igurikimenaz argi
emailcko. Eta xer argi, zeT arrazoin, zer
kontu eman dezakete, beren ErJisione·
tik hilz huts batzu bezik ex dazkitenek?
Argiak emaitctik urrun, beren sinesteari
ere. arhinki atchikiren zaizko, hekien gogoa eta b~hotza aldatzek? errech iza~en
dire. Halzeak aIde guzletara derabllan
seska iduri,beren zinesletik laster higi eta
uzkail daitezke.
Holakoentzat da eTr3n3 :
%eirlUteiko oilarra
Hai1.eak du ibiltzen,
Harat-h'Jnat ardura
Nola·nahi ilzult~.
Holachet asko jendck.
Huru guti dutenek,
Nahi dutc franj(Nan
Egin beren kaltetan.
NOlk burua bi bonptetan
Eman othe de-:r.ake betan?
Rskuin edo ed:er behar du
Jende I»ttk. bide.a bartu.
El: bernz haiua bezaJa,
Gai.l.ki ilzul nork daki nola ~
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Eman gaiten beraz ahaliketahobekiena.
gure Erlisionearen ikhasten, haren ira.
kasmenak barnadanik eta beren hedadu.
ran aditzen.
Orduan da guziz ederresgarri kausit_
zen kristau·sinestea, haren zuzentasuna,
goratasuna. ]ainkoaganik delako argi
distiranta. Orduan da ongi gozatzen eta
maitatzen Jainkoak egin emaiua guzjz
balios hori.Orduan bakhotchaentsegatzen
da horrelako Erlisione goresgarriari
dagokon bezala bizitzerat.
Bai, Edisionea ez oogi ezagutzetik
asko eta <lsko gaitz sortzen dire. eta a1diz
Erlisionearen ongi ezagutzea eta aditzea
probctchurik handienen ithurburua iza.
nen cia.
Bizkitartean begira gaitezen Erlisionea gure baithako argi choilez sobra ibil·
katzetik. Egia da bai. gure adimendua
zeruak gizonari egin dicen emaitza eder
bat dela ; eta hanaz ongi baliatu behar
g<1re premia zaizkun gauzen ikhasteko.
Bainan eZ<lgutu behar dugu ErJisioneko egiak gure baithako adimenduaz
goragokoak direla. endelguz osoki ezio
har daitezkeela.
Eta hemen ikhus zazu zoin herrebeski
jokatzen diren mende huntako jakintsun
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bortbitz eta handi direlako hek. Beren
arrazoina, beren izpiritua dute bethi ahoan.
Ezin gehiago gora altchatzen dituzte
arrazoinaren zllzenak eta argiak. Eta zer
gehiago ? Egundaino holakorik izan ez
den bezalako zoramendu batez, Eliza eta
Jainkoa bera khendu nahi izan dituzte.
Eta zerrako ? Berell argiak, beren irakasmenak emaitekolan hekien orde. Bainan
alferrreran dire enrsegatzen. (I)
Ez ahal cia nihor egundaino hain izigarriki joan gu-bairhako arrazoin zuzen
aren kontm, nola joan baitire arraizoina~
reo goihesle hek !
Diote ezen ez dutela deus sinetsi nahi,
berell baithako izpirituaz ezagut eta adi
dezakelena beizik. Zer erhokeria ! Eta ez
otbe da hori bera arrazoinaren arnegatzea?
I3aldin gizooa beretzat ezin osoki ezagutua bada, baldin gorphutza eta arima
I. L:> R~vclo.tion, c'est In pa,o\e meme de Dnw, e'esl la.
vtrite de Duw, cxprimte 01. nos prop,~-s oreilles par DJlW
lui_m&me, et certifi~e, expliq~ee, dHendue au bcsoin par
I'£glilc son cpou$C: <ju'il 'cmplit de son esprit. Nos fllelllt~s
O:ltllrell~d'inlelleetet tlevolont~ n'interviennent qu~ commc
lible recipicnt de cetle lUll\ii:re sllmatnrelle; dies ~uvent
la repou51er, mais dIes ne peuvent PaJI la dcn~turer, paree
qll'elle est d"uulell1cnt p\o.cce hors de leur alteinte : dnns le.
sein <le DIIW, d'o" nul morlel ne pourra arracher ~e flambeall .lOUjOllrS brillant et pur en llli·memc, et daos la main
de l'J::glise qui le prol~!:e contie toules nos tentatives cri·
mlnol1es.
' (Card. l'i., lIull·,,".1)1"1;d.)
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endelguz ezin har daitezken gauza batzu
badire, baldin begien aintzinean agertzen
zaizkigun izaite chumeenak ere traba eta
iIhumbe badire guretzat; nor izanen da,
adimenduari batere behatu nahi bazayo,
aithortuko ez duenik badirela Jainkoa
baithan, badirela izaite guzien gaineko
mugarik-gabe hanan, badirela asko gauza,
asko egia gainditzen dituztenak gure adimendu aphurraren ahalak oro?
Eta baldin Jainkoak irakasten baderauku egia hetarik zombait, atrebentzia_
rik itsuena laiteke ez onestea, ez sinestea,
estakurutzat ekharriz ez ditugula osoki
endelgatzen ahaI.
Kristau egiazkorik ez daiteke beraz
horre1ako kopetarekin ausart eta atrebi.
]ainkoa mintzatuz geroz Jesu-Kristoren
eta Eli7.aren ahoz, ez du galdatzen : Zertaka hori hola ? nola daiteke holakorik?
Bainan argirik ageriencz badaki Elizak irakatsi guziak Jainkoaren ganik
heldu direla, eta geroztik ora zinez sines.
ten ditu. Eta entsegatzen da geroago eta
hobeki ezagutzerat Jainkoaren ganik
ethorri zeraukun Erlisione hori, eta
betbi Elizaren irakasmenari chuchen
ohartua dagoelarik. (I)
l. Le vrai catllolique noit commc dogm~ r~vel~ tout ce qui
est tetlU ou d~lilli comme tcl par l'Eg1i~; il cmbrasse comme
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Eta horrela egunetik egunerat hobeki
ezagutzen du, bai-eta edozoin etsayeri ararrazoinik eta argirik hoberenak ager
dezazke.
,,"~.il(' ~lainc IOUI c:e que I" P.pes et In tlOC:leur;; orlho•
•lous lroposenl cnmme c:c:rl:Un. )tais c:cla ne !JUffil ~I ;\ S:l
dodlit lilinle. Ille lent inclin~ It emhras$<:rloute$lesc;pinioru<
'Iue la ..ainte Eglis.: romaine rftvori$.(; ou re<:omml1n,lc ; il
c:berche b. SIIh're hmn[,lcmenl tOllles Indirect;on.• <IOC:lrinal~
du $:Iinl-Sie.ge; il reyoil volonllel'S CC q,,'0fI1 e
ign~ le.
uocleurs Ics plus pieux et les plus li:!VlInls. D.ffinnl tie n proJlfC j"l:~nl. :I-~ i,wifTbent a1lX di.',Plllcs el "IIX .piniUlli
des bommes, il n'a d';:,:utre doS;, 'lIlC ,I :adheru le pl~ etro;IC1Mnl 'lIlC le IIeUI £,ire $On inlelligcnc:c infirm~:I\I veri", de
1)lIW, (Inn de la IlOIIrri{ du pain de la 1'eril~ inc.o!«. Cmir"
<:101 ~"'l jaie dnns la vie present", comme vCli, sern un jour "'"
relici!e: <.leunt le>: prorondeurl <.le la ]l:lwle divine, loin
<I'.!prouver d~ uinancCi ou des cuinln. il re:.~nt <IeJ Ires,
",.iU..ments iOlimes : il "I i.nond.!: de d.!liC9. I:t J:W:~ flue
Dn:u e<l .i f!T1Ild qu'il ne PCllI le COI"JI'tn'lre, el\1 se plail n

.. blmet u. nisml dtVUlt lui d:anl IIOC :>donlion IUllted'&ll'H)Uf,
J.e,. .. no;ei;nemenls de J'Egli5e !IOnt lomincux P<>'I! ho, ca. it

n ;'e;,;pOt elle~r del'J::i::I;sc: il roit, il juge,i. senl commc
]'Ej:'hiC.« TOIl! cc qui .emble hnn till ~~inl.EsI'.it Cl a
i'E.:lise" In; semble bon a l\\i,ml!me : C:lr l'Es[Jlil div;n '1ui
Mime l'E~lise le domine, d I)tI,TCC 1u'il llc meme m.ltre que
1'P'.glise, il \,oit, ~"l'lIne die, dan~ :I lumitre lOUI, ee (IU'ell.e
croit Cl qu'iI cro'I:l'teC tilt. En un mot.\:"'fet qQ'd ;:I h:spnt
ealholiquc, iI DC fLit .ueu.n SlI~rifice dimcile poll' penser el
JlOO.. c;roitt cnmlllt' I'F.glise C1ool~lle, {Dam Ben... i1, Ci!/
.,n/id,lt·l
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Erlisionearen etsayeri buru egln
behar diolegu, eta gubaur bizi
behar gare haren Irakasrnenen
arabera. ===
- === 0:00
~

~~~~~~.~

DeOlbora hok, dembora hltsak. - Erlisloo:earen
tllZenak. hazkarkl alchlkl behar ditugu. _
Asko badire, hOrlan ukho eglten dulenak. estak~ru luntsgabeak. - Elhez
baino ere hobekl, obraz behar dugu gurll ErU·

Aiuakla edo

slond goretsi.

1]:1

Al e;ki. Eskualdun maiteak.dembora auhendagarrietan bizi gare;
gachtakeria, eta gachtakeria guziak, burua gorarik dabiltza bazter guzietan. Makhur lotsagarrienek' berek galdu
dute gizonen b'egietan datchikoten ahal.
gea. Eta makhur hetarat largatzen ·direoak, atrebitzen dire hetaz berez espamu
egiterat; irri-farretan ohapaldikaeta ostikoka dabiltzate Jainkoa, Eliza, AitaSaindua, Aphez:.k, Sakramenduak.
.Hori da gure ondikozko dembora haukien desarrimu izigarria, eta ezin erran
bc:zalako gaitz-uhaldez leizeari behera
osoki galtzerat laster eremanen gaituena.
bald in Jaioko ona ez bada gutaz urrikaltzen.
~er egin behar du holako orduetan
girichtino leyal, bere Erlisionea behar

B
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bezala maite duen batek? Khar saindu
batekin altchatu behar da Jainkoaren zuzenen alde. Ez. crduan ez da ichilik egoiterik, ez-eta nihorendako jkhustacei ukho
egiterik Erlisionearen bfdegabetan.
]ainkoak ez du choilki galdatzen bihot.
lez eta barneko estekamenduz barenak
inn gaitezen. Gehiagorik oahi duo Nahi
du kamporat ere holakoak ager gaitezeo.
Gizanen aintzinean hartaz ahalge i+:aitea
bera askiko da bethiereko 20rigaitzerat
erortzeko.
Hortik, Jesu - Kristori lekhukotasun
emaiteko eta haren aide mintzaueko eginbide hertsia, norbait kausitzen denean
gaizki hertsatua bere sinestearen gainean.
Zer-nahi gerthatuko balitz ere, zorigaitz
eta ondiko guziak ekharri behar ba!iiu
ere, gaizki handi bat laiteke ordu hetan.
ez bakharrik Jesu-Kristoren eta Erlisionearen kontra mintzat7.ea. bainao oraino
ez alde mintzatzea, ichilik eg-oitea.
Ez. hori gabe, alferretan diozu, zure
buruari ere alferretan sinetsarazi nahi zinioke, JeSU- Kristorena zare1a.Oi ez,nausi
goresR3rri harek ez du nahi bolako zerbitzari lalC, ezacholatu, hari darontzon
gauzetan batere samen ezdenik: Berak
erraiten derauku, behar-orduetan haren
aide agertzen ezdena, haren kontra deta ;
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eta ukhazaile bad hezala hehatzen dioela:
'Qui non est nuamt, contra me est.
N olakoa da beraz eta zoin izigarria
hambat eta hambat kristauen ezachola.
keria ]ainkoaren alderat eta Erlisionea~
ren alderat !
Plaza hetan, merkhatu hetan, ostatu
hetan, bertze bilkhura hetan, hain ardura
aditzen dire hizkuntzarik gachtoenak,
burla saminenak ElizakQ gauzen eta
egintzen kontra. Bai, zombat, bathayatllak izan ondoan e~a girichtino legean
altchatuak, zombat ez dire atrebitzen
horrelako asko erasia' sordies b~tzuen
nola-nahika aiphatzerat ?
Eta askotan nihor ez da izanen elheketari ergel tchar hekien ichilarazteko'
Hortarik urrun, aditzale guziak, itchuraz
bederen,erasIe izurritsu hekien aIde agertuko dire' Ai girichtino bihot?gabeak
direla hek! Eta nola nahi dute Jainkoak
begi onez beha diozoten ? Nala nahi dute
bere haur leyaltzat iduk detzan? Berek
hain indar guti, hain kopeta guti, hain
achola guti dutenaz geroz haren ohoreareotzat !
Ordean, amarru handirekin asmatzen
dituzte askok aitzakiak beren buruaren
garbitzeko : Erasiak ibiliko dire, Erlisionearen a.Ide agertzen banaiz ; gaizki dera-
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san harekin hautsi beharko dut; gaitzi.
tuko z~yo nik kontrarik egiten badiot.
Eta bolako bertze hainitz estakuTU.
Oi Eskualdun matteak, zertan itanen
ginen gu orai, eta zertan izanen zen mun_
du guzia ere, Apostoluek holako aitzakiak aditu balituzte, beldurrez batarekin
eta: berlzearekin hauts? Eta zer diot ?
Jesu-Kristoz eta Ebanjelioaz deusik ai.
phatzea debekatu zioten, edo bertzela
hilen zituztela guziak; eta hek are hazkarkiago erreplkatzen zituzten JesuKristo ela haren Ebanjelioa.
Berdin egin deza~un guk ere.
Bthinlzal nihor ez da bandi egiatk~
badu sinestea beiratren anbosiL
Herritako jende1an prezagarriena
haten ohi bethi Jainkotiarrena.
Ez;

Guti laiteke Erlisionearen gure e1hez
laguntzea eta atchikitzea. ez baginu goresten ela ohoratzen gure bizitze garbiaz.
Orduan bai, geronek artha balin badugu gure egin.molde guziak Erlisjo.
neko egiekin adosteko eta berdintzeko,
etsayak berak bortchatuko ditugu gure
sinestearen ederresterat. Horre.k. emeki
eta demborarekin bederen. suntsi dezake
hekien bihurridura. Ekhar detz3zke
Jainko-legearen onesterat, haren maitat·

CVUTHIA. -

V KAPlTULUA.

247

zerat, haren besarkatzerat eta haren arabera berak ere bizinerat.
Hain handia da ikhusbide 000 etsempiu onaren indarra! Hortakotz erralten
zioten Jesu-Kristok bere Apostolueri :
luek zarete mundu~o argia ; eta beraz
.argi zazue gizonen ain?inean, ikhus detzazten zuel) eginkari onak, eta eginkari
horiek ederretsirik, ospe diozoten bihur
:luen Aita zeruetan denari: Ut videant
ojera vestra bona et g!o1'ijiceni Patrun
vestrttm qui ,,;t ctzlis est.
Hitz horri jarraiki dire Apostoluak, eta
ondoko mendeetan Ebanjelioko argia
toki arrotzetarat ereman dutenak. Mintzo
ziren, bai eta J aiD koaren berri ona goraki aiphatzen eta errepikatzen i bainan
urrunaso ere hazoazin, heren elheak eginkari samduez finkatzen zituzten ; eta predikuek baioo ere, eginkari hek indar gehiago bazuten arimen hunkitzeko eta
onerat aldarazteko.
BertzeJa egiten badugu. gisa batera
badugu sinesten eta bertze gisara bizi
bagare, ler bidegabe ex diogu eginen gure
Erlisioneari ? N ala behatuko diote It-gez
kampokoek ? Behatuko diote gizonen asmakailu bati bezaIa, amets bati bezala.
Ezen usteko dute geronek ere ex clitugula
zincz Ebanjelioko egiak sinesten. Gure
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sinestea hartuko dute erasia funtsgabe
batentzar, eta guhau hartuko gaituzte
mundu enganatzaile batzuentzat.
Badakit legez kampokoek gaizki eginen dutela gisa hortan asmatze~ Ezen
aroren buru. gure Edisioneak 4uen Jain:
kozko ethorkia eta izaitea dena·den gel~
ditzen cia. gizonak nala-nahi bizirik ere.
Bainan, ongi edo gaizki, hola erranen
dllte gure etsayek, bai-eta Erlisione guti
beizik ,cz dutenek.
Fededunak ikhustea redegabeak be7.ain
minbera, jauzkor, samin, aspertzaile.mun.
duari eta lurrari herdin josink, ai ! neke da
erraitea horrek zer kalte handia egiten
dioten legez kampokoeri.
Eta horra zercn gatik Ap0;itolu han.
diak nahi zuen Elizako kargutirat allchatuko zirenak haio cogi ha-utatuak iZ3Q
zitezen. non legez kampokoek ere ez baitzuketen deus hekien kontra erraitekorik ;
Beldurr.ez-eta bertzelakoak balin baziren.
makhur zitezen berak, eta bertze askoentzat ere izan zitezcn behaztopagarri eta
galgarri.
Ikhusia da, eta aithortz.en dut, elizagizonen hutsa"k kaItekorrago direla ezenez bertzerenak. Bainan ez da: gutiago
egia. ardurako giristinoek ere ask<>
laidoetarat eta burletarat pharatzen du-
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tela beren ErIisionea, noiz ere beren hi·
zitzea ez baitute harek nahi bazala moIdatzen.
Errekeritzen zaitut beraz, irakurtzaile
maite~, ongi ikhus de1.azun Jainkoak zer
emaitza guziz handia egin derauzun bere
ErJisiooe sainduaz argitu zaituenean. BaiDan hartik iduk zazu zure bizia izan behar
dela aide guziz saindua.
Jesu-Kristok mende galdutik athera
zaitu, eta bere jarrailetZ<lt. here zeruko
primu-kidetzat hautatu. Ez beraz gaurgero munduari beha zure solasetao', jaunz4.
turetan, libertimenduetan. bizi-molde gu-'
zian.Beha zakiosko bakharrik Jesu-Kris
wri,. z~re buruzagi on eta guziz goresgarnan.
Haren ganik ikhas zazu lurreko goratasunak eta gizonen aiphamenak arbuyatzen eta ordainez aphal eta ezti izaiten:
cum olmli humili/ate et mansuetudi'1le.
Haren ganik ikhas zazu mundu huntake nahigabeak. biziko gaitzak. lagunek
egin nahigabeak amultsuki eta asaldatu
~ab~ jasaiten : cum palienlid supportate
4

t1tvuelll.

Haren Wlnik ikhas zazu jende bihurri
gaitzent.kin ere bakean bizhzen, aIDor
egiren diolute1arik, eta hela guziekin izpiritu bat eta bihotz bat izaiten : Solti,iti
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serva-re u"itatem spiritus Ul vinculo paeis.
H itzbatez, aIde guziz molda zaite JesuKristoren gainean, eta hartaz jauntz eta.
bezti zaite, hura bera bazine bezaIa biziz :
Induiie 1lQVum h()min~ffl. :,,, sanctiiak
ve-rz.'taiis..
Hori da Jesu.Kristok gure ganik igu.
rikitzenduen lekhukotasuna eta hola dugu
gure Erlisionea zinez g-oretsiko.
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Aita Garat, Hazparneko mtsionesten asentatzallea. <
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Garal Plkasarrl, Erllslone3ren goralzaUe eta
hazkartlalle. - ALta GarateD arbasoak. )'Ialz goguetan dago. - Erreboluzlone handla.
_ Plkaserrl solda(l.O Harlzpe Jeoeralarekln._
:Erll!lloneeren henturekGarall emaltendloten
blhotztOlna - Aphezleo da. - Garat predikarl. _ .HazparDcko erretorak. haloltz malte
du. - Erreter horl no,: zeD. - Garalek ze!' 00giak egln'dltueo Harparnen. - NoJa mLslonest.ak blltzen eta asentalzen d1tuen. - Hu'eo
kbarra eta Jarderla. - Eritl'en da. - Herloue
pindu bat eglt.en duo
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kapituluan erran dut:
«Apostoluak ErJisioneaz. au·
sarki mimzo zireo, Jainkoaren
bern ooa goraki aiphatzen eta errepikatzen zuten ; bainan urrunago ere bazoaZiD,beren erranak fiokatzen zituzten eginkari sainduez j eta predikuek baino ere,
eginkari hek indar gehiago bazuten
~rimen hunkitzeko eta oneral aldararazteko »
Eskual·Herrian ere horre1ako gizon
bat itan dugu. Gizon horrek Erlisionea
here hitzez ala here eginkariez hainitz
goratu eta hazkartu izan du gure cskualde hotan; eta noiz ? demborarik gachtoenetan, Erreboluzione handitik lekhora.

A
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gure Eliza katoliko maintea frango etsai
eta traba gachtoez gudukatua zelarik.
Gizon hori zen Garat Pikasarri. Esku_
aldun egiazko guziek ikhusbidetzat hartu
behar lukete,amoreagatik hura bezala.
Erlisionearen aIde arger ditezen bethi
beren elheetan eta beren egiokarietan.
Hortakotz nahi diotet erran nor eta oola_
koa zen Garat Pikasarri.
Jan-Batista Garqt Hazparnen sorihu
zen,uztailarenzazpian,hamazazpi eh un eta
hiruretanhogo~ eta hamahirurean, (I 773}.
Etchalde alphatua zen' Garaten soretchea, Pikasarria. eta jendeen aho-mihi_
tan Pikasarr£ zen bethi hareD' ardurako
izena_ Egungo egunean ere Pikasarria
da etchalderik ederrena Minotzeko eskualdean, bai eta kasik Hazparne guzian.
Goragodanik eman nahi ditut hemen
chchetasun zombait etchalde hortaz.
Hamasei ehun et::.. hogoi eta hamarrean, (163o}etche honako Jaunek beren
deithura zuten etchearen izena hera:
Pikasarri. Handik hogoi eta hi urtheren
huruan, hamast-i ehun eta ben-ogoi ela
hamabian, (1652) aldatu zuten beren
deithura zaharra. Ezen orduan Pikasarriko anderegaya, Garachane Pikasarr£,
ezkondu zen Piarres Harizpe Harizpeko
etcheko-seme batekin.
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Hekien semea, Piarres Harupe, ez·
kondu zen Do1Jt£nika de Lambert deifzen
zen etcheko- alaba batckin. loinaren anaya, Piarres de' Lambert, izatu bailzen
Garaziko Bikario- Jenerala.
Dom£nika Harizpe Pikasarriko andereoaya eskondu zen. hamasei ehup eta
Guetanhogoi eta hemezortzian. (1698)

joanes Elhuyar. Elh.iar:eko ~eme batekin. Ezkontza hortank lzatu zlren hameka haur. Haur hekietarik bat,marla ElhuJar, sorthua hamaz3zpi ehup eta zazpian.
ezkondu zen tIligd Etckeberlz Sahana
Etcheberriko primuarekin; eta haren
anara, Joanes Elhuyar, hamazazpi ehup
eta hamazazpian sorthua (17 17). Aphez
egin zen; Akizen ordenatua izan zen,
bamaz3zpi ehup eta berrogoi eta lauean
( 1744)·
Hekien anaya, Pikasarriko primua,
Piarres Elhuyar, ezkondu zen !ua1ta
Fagalde Barrandegiko etcheko·alaba
batekin. hamazazpi ehun eta hogoi eta
hamabian (I732). Bainan ez luten haurrik izan eta egin zuten Pikasarriko ande·
regay Et£meta Etchebertz beren ilob<l,
Sohano Etcheberriko anderegaya. HaJako
moldez non Etielleta EtclzelMrtz gerthatu baitzen dembora berean Etcheberriko eta Pikasarriko anderegay.
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Hamazazpi ehun eta hiruretaohogoi
eta bederatzian, (1769). Etieneta EtcJ,e.
bertz hori ezkontarazi 7-uteo M(}rti Ca_
rat Pitresteiko etcheko·semearekih.
Ezkontza hortarik atheratu din~ zortzi
haur, eta hetarik bat izan da 7an-Batista
Garat, Hazparneko misionesten lehen.
biziko buruzagia.
Jaundone Batista handiaz bezala, gl.lre
J41n-Batista huntaz ere erran zjteken;
Eta zu, haurra, deithua izanen zare JauD-

goikoaren profeta, ezen Jaunaren begithanearen aiuinean joanen 23re baren
bideen aphaintzeko; emanen diazu sal·
bamenduaren ezagutza haren popuIuari,
here hobenen barkhameq,dutan ; argitzea
gatik ilhumbelan eta heriotzearen itzalean jarriak daudezenak, bakerako bidean
bidatzcko gure urhasak (f).
Horiek hola, nolakoa atheratu othe zen
gure jan-Batista Garat?
Laneko ez zen berua eta munduko bar.
heyamenduetarat ekharria zen; bainan
hargatik tiesoa eta maiz goguetan, bainI. Et lu. puer, proreta Alti55.ill'li YOCaberis, prz:>DiI enh..
2-Me ftciem Domini parare riu tjllS, ad dandam sci~tillm'
-.lUU5 plebi tius, ill re1niaiontm peo::atOflllSl torllm .... lIIa.
minare NI qlll iD lene~iI et in umbra mortb scdml, Rd diri.
gendos ptdet nostros In ,iam pecls. (S. Luc::, I, 16.)
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bertzetaraino non here arrebek gaizkika
noiz-nahi erraiten baitzioten : Utz zaitzik
goguetak eta em3t.l lanari !
Emeki-emeki gogueta horiek osoki
aldaw zioten biholza. Sukhar ~atek. ezinegon batek, barne gllzia itzulikatu z:on.
Gauaz ez zuen lorik, jalea ere askotan
ahanztcn zueo.
Eta azkenean higuindu zueo mundua
eta aphez egitek6 gogoa hazkarki lothu
zilzayoD ; eta geFoztik are gehiago eman
zen bildm3sunari eta ichiltasunari.
Ez zell hortan baratu.
Baizik eta behar zuela here baithan
borbalu gizon lurtiar barheatua. eta 'aldiz,
aphezguarat hob,eki heltzeko, arraphiztu
bathayoko graziaren hazi ana, zinez lothu
zen penitentziari.
Uda 050 batez, kampo lanetan ari zelarik aintzina. harue hertsi bat egin zuen.
Bcre ama gaichoa urrikaltzen zitzayon.
eta maiz oihuka bertzeak baino lehen
bazkariterat ekharrat4zten zuen.
Jainkoak ordean ez zion Jan.Batist3.
gazteari dembora tuzez utzi bere Ama
maitearen onduan egoitekll atseginik.
Dembora hetan Frantziako erresuma
ederra azpizgora itzulikatua zen eta osoki
nahasia. Errege guzietarik eztiena eta
amultsuena. - sobra ezti da amultSua.
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ezen bortbitzago izan balitz. bere eginbi_
deak hobeki betheko zituen eta here <::rresuma gachtaginen errabiatik zainduko
zuen ; beraz errege hori, Luis hamasei_
garrena, lehenik preso atchiki zuten eta
gero hil. Berdin hi! zituzten Maria-Antoa_
neta Frantziako erregina, eta printzesa
Elizabeth, errege Luisen arreba ; eta hek
bezala haioitz eta hainitz artchaphezpiku,
aphezpjku, al=hez, fraide. serora. aitoron_
seme,andre handi,gizon eta emazte Jainkotiar. Parisen be.rean hogoi eta sei mile_
taraino holachet hit zituzten. Zer erran
bada Ff3nuia guzian hit zuten jende demeniaz?
Desmasia ikharagar·ri horiek ikhustea_
rekin, auzoko erresumak izitu eta asaldalu ziren.lkhus;i zuten hetaz ere akhabo
l.aitekee1a faster. baldin ez bazuten, elgar
adituz, Frantzian berean kaliuen Erreboluzioneko suge borthitz ifernutiar hod.
Hortik jazarri zitzaizkon F·rantziari asko
harmada: Angletarreko, Hoiandeko,Autrichiako eta Espianako harmadek bethan
sethiatu zuten aide guzielarik.
Eta no1a herria bethi herria baita eta
el'sayak afdiz bethi etsayak, Eskualdunek buru egin zioten Espai'iolari.
Bazen orduan Garaztar gazte bat,Baj·.
gorriko semea, Joanes-Isidro Harizpe.

IV ZATHIA.

VI KAPLTULUA.

257

El. zituen oraino hogol eta hortz urthe
beizik, bainan buru onekoa zen, ernea,
suharra, hazkarra, ausarta, bihotzduna,
"deusen heldurrik ez zueoa.
Zer egiten du"? Entzun duea bai EspagnoJak jaz~rri zaiz.kola 'Frantziari, here
herrilarrak blltzen dau ; eta nola Gobernamcnduak ekharri baitzuen soldado behar zirda hemezortzi urthetarik eta ber-.
rogoitarainoko gi70n guziak, Eskualdull
hainitz jarri ziren Harizpe gaztearen menean.
Hazparne Pikasarriko semeak ez zituen hemezortzi urthe beizik. Ama gilichoak ez lOen aise utzi t:z Baigorriko
eskuatde hetarat, ezen haurra zen oraino
eta osagarri ttipikoa. Bainan, dio erran
zaharrak, nigarrik gabs ez da bizitee1'ik.
Ai hori egia dela ama gaichoenrzat! Pikasarriko etchekCl-andreak ere utzi behar
izan :tuen bere seme maitea joaiterat sol<!ado.
Jan-Batista Garatek :::erla demboran
egin zueo beraz bere soldadogua.
Ez dakigu ikhusgarri handirik agertu
zuenez ; berak ere ez omen du hehinere
b.1.lentria handirik aiphatu bere orduko
eginkariez. Zer-nahi izanik, haren arimak
Cl. zlIen gerla hartan deusik irabazi.
Barht'yaru Ztn haren gogo guzia eta
"
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munduko asmukerielara[ osoki hai7.atu.
Etcherat itzuli-eta, jarri ~n H azpar~
neko gazteriaren buruzagi. Besta,dantza,
pilota.partida, orotara[ hotsemaile ZuteD'
guzick Pikasarriko semea.
Halarik ere ez du sekulan agertll deus
tzarkeriarik, ez bere eginkarietan ez-eta
here e1heetan. Jarraikia Zf.n bethiothoil_
.zari. clchekoek ere larderiatzen lOten,
eta bestalde bazlIen murga puska bat.eta
deusetan truk ez zuen nahiko bere burua
aphaldu ela gutietsi jendearen begietan,
largaluz bere bihotza lizunkeriari. Ez,
se'kulan!
Dt'mbora helan gidamendu b<lten hart.zeko gogoa: izan zuen, baioan oola Jainkoak bere aldaretako haulatua bail4Ucn
belhidanik allerretan izao ziren. e7.kontzeko h;lren asmu eta emseguak.
Eta azkenean ethorri zen Jainkoaren
aldia.
E~ran dut gorachago nola Jan. Batista
gazterik ere mall orc gogotalua zagon.
Bere bailhan hola usu sartzen.dena,Jainkoak gojz edo berant segur bilduko duo
Cure arbasoek ez daukute ustegabean
utzi dhe cder hall: Ago !a£,tkoareki,t.
jaiukoa dukek hireki1t. Hola gerthatu
..zit~,gon Pikasarriko elcheko - semeari.
Bt:re jitez, bere biholzt:ko behar batcz,
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oren osoak iragaiten zimen bakharrik,
othoitzean edo gogoeta onetan, eta handik landa beetze gizon bat zen. Egia da
bai Iaster h:rr~!uko z~la be,;riz ere" galbide zerbalt Jltearekm. baloan J31Okoa
naushzen ari zitzayon geroago eta gehiago. Eta azk~nean esteka gachto guliak trenkatu lttuen.

Huna zertako zagoen Pikasarri maiz
hola gogotaturik : bihotzmin handia zueo
ikhusteaz Eliza katolikoa ezin altchatuz
Erreboluzioneak egin kalte eta desmasien petik. eta hori aphez eskasean. scminarioak luzaz hetsiak egon zirelakolz.
Gaiz batez badoa kofesatzera eta ikham batekin err,aiten die aphczari: Ene
aim. aphez egin 'nahi Duke. BaiRan kofe·
sorak ez adituarena egiten du, deu!>ik
ihardetsi gabe uzlen du gure etchekoseme handia.
Ez bide zen bau alegerarik gelditu!
Eta bizkitartean on egin zion ahalge ttiki
horrek; behinere baino hobeki bere bait·
han sarthu zen eta nigarra frango e~in
] ainko':lren aintzinean. Ai ! geroztik utzi
zituen bai bestak eta balentriak Eman
zen osoki othoitzari, barurari•.bere be·
ruaren kontrako bertze hainitz jazartze
bort·hitzeri.
Dembora puska baten buruan badoa
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herriz ere kofesatzera. eta lehen aldian
bezala aphezari erraiten dio: Ene aita,
apbez egin nahi nuke. Eta harek larde_
riarekin: Apbez! aphez!.. errecb da ernUte~. hainan izan bchar da aphez ona,
osokl ana!
lrakurtzaile m:titea. ikhusi dukezu be.
hin edo bertze zaldi gazte hazkar bat hezten ari. Bizkarrean dueneko heztzailea.
kalapita gorrian hasten da, jauzi hara eta
jauzi huna, bazler guziet'arat zalaparlaka,
izerdi uretan, begiak harmaturik. haguna
ahoan, sudurretik hichtuz. Bainan heztzaileak here belhaunen artean hazkarki
tinkatzen du, zafratzen du azote kolpeka,
eta azkenean zaldi borthitz ban geldjtzen
da oro akhituril.: eta harriturik, daroar
ikharan dogoeJa. Eta geraztik biklotsa
bezain mahso eta ezti duzu.
Hola-bola ,gerthatu zitzayon Pikasarriko gure etcheko-seme handiari. Bonbitza zen jitez, bazIJen ere bere murga
suertea. herriko gazteriaren errege zen,
!:>esta guzietan hartaz beizik ez zen aiphurrik. Ai! ez bide zitzayon eder e:t:
here koresorrak hoin idorki larderiatze.
hori ! Bainan larderia borrek berak zuen
hezi eta garhaitu gure gizona. Eta gehiagoko dudamudarik gabe, athera zen etchetik eta Hazparnetik. jaan Ahetzeko
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jaun Erretoraren gana eta han liburuetan hasi haur ttiki bat izan balitz bezala,
Hori zen mila zortzi ehun eta bian,
(1802). Garatek ordukotz bazituen hogoi
eta bederatzi urthe. Eta dembora hanan
Ahetzeko jaun Erretora zen Duhalde,
geroztik Bayonarat. erretor jin beh?-r
zena, eta eskualdun llburu ederrenetank
bat, Meditazione Itandiak, egin duena.
Horra beraz bogoi eta bederatzi urthetako etcheko-seme hori eskolan • abiadllratik eta aphalenetik hasten ditu aphezteko ikhasi behar diren jakitateak
eta eginbideak. Ez ahal zen lotsarik gabe
lothu holako lanari, ezen burua gogortlen da demborarekin eta nihork ez
du hartze bera adin batetik harat. Eskoletako lanez asmatu zuten gure arbasoek
erran zahar hau: Gaztek nalti bezala,
zaharrek anat beeata.
Bainan nahikunde hazkarreko gizona
zen Garat Pikasarri. Hasian~hasi, hazkarki borrokatu zen bere liburuekin eta
iraun . wen azken urratseraino, aphezguaralOo.
Apheztu zen mila zortzi ehun eta zazpian eta igorri zuten Uztaritzerat bikari
( 18°7)·
Uztariztarrak laster ohartu ziren Garat
Pikasarri ez zela ardurako gizonetarik,
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bainan bai baliosenetarik. Eta guziz eZ3gutu zioten alkhi saindutik mintzatzeko
dohain berezi bat, eta dembora laburrez
haren predikari fama urrun hedatu zen.
Aphez batentzat

arimen

salbatzeko

harmarik ha~karrena da ederki eta suharki predikatzea. Egia da Jainkoaren
graziak behar dituela bekhatoreak hunkitu eta on.erat aldatu, bainan hortakotzal graziak nahi du maiz elhe sain.
duare·n laguntza. Erran zaharra da ;. Bera
tza1tagat£k la1tgile ona, Jainkoak nahi du
laguntzailea. Eta. Jainkoaren . lagunt~
zaile hazkarrenetarik bat, zer dela uste
duzu ? Hura da predikari ana.
Urthe" batez Hazparoeko jaun Erretorak bere Eliza-Bestako predikaritzat
'galdatu zueo, eta sekulan menturaz ez
_ dute Hazpandarrek halako prediku sark.
horrik en~zun. Ez zituen hitz b<lkhar
hatzu beizik erran herriko Patroinaz,
Jaundone Joani.Batistaz; mintzatu zen
bere buruaz, bere gazle dembor:ako zorokeriez, bere espamuez, bere barheyamenduez. Eta nola urrikiaren kharrak
emendarazten bailziozkan here hutsak,
errnn ahala baino gehiago arl zen bere
huruaren aphaltzen, osoki belzten, hulharrak joiten. zituela eta begietarik nigarra zariola.
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Eta e1izako jende guzia nigar hipetan, halako moldez non azkenean ez
baitzen gehiago predikaria enq:uten aha1.
Oi zer kofesioa! aithorlearentzat baino
ere gehiago populu handi batentzat osoki
baliatu zena!
Predika alkhitik jeustearekin erran
zioten: Ene herritar maiteak, aithortu
darozkitzuet ene bekhatuak diren bezala ;
hemendik goiti zuenak aiphatuko ditut,
hekien gudukatzeko eta zuen salbatzeko.
Geroztik ere Hazparneko jaun Erretorak maiz bere herrian predikatzerat jinarazten zuen U ztaritzetik, bai eta" bere
Bikaritzat g'l.1degin zuen Bayonako
Aphezpikuari.
Pikasarriko apheza hoin maite zuen
jaun Erreter hori Garaztarra zen sortzez,
Zare Ithurbideko se mea. Hamazazpi
ehun eta hegei eta zortzian (1738), mayatzaren hogei eta" hirurean sorthua,
apheztu zen hamazazpi ehun eta hiruretanhogoi eta hirurean (1763), mayatzaren hogoi eta zortzian. Lehenik izao zen
Bayonako Aphezpikuteyan Segretario,
handik landa Urrufiako erretor, gero
dembora berean Hazparneke erreter,
eta Bayonako jaun Aphezpikuaren Bikar10- Jeneral.
Bayonako Bikario- Jeneral bezala N a·
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farroko biltzarretan agertu eta jarri zen
berrze Garaztar aphez batekin ; eta hau
zen jaun Eyharabide, Azkaraten sorrhua
eta orduan Donaistiko erretor ·eta Akizeko Bikario-Jeneral zena.
Zaro Ithurbideko seme eta Hazpar.
neko jaun Erretor horrek izena zuen.
Martztt Etcheberry. Frantziako errebolu_
zione edo nahasmendu handiaren dembo_
ran ez zen Espainiarat agertu beizik j
here sor-herrian, Zaron, iragan zituen
egun lotsagarri hek. Handi.k noiz-nahi
Hazparnerat heldu zen, eta gordeka cgit~n zituen· bathayoak, ez¥ontzak erien
ikhusteak, bere arthaldearen onetan Erretor batek orduan egiten ahal zituen urrats guziak. Eta gero, gachtaginak sobra
oharrzen zirenean haren ibiltze saindu
horiez, berriz ere Zaro Ithurbiderat itzuliko zen eta han gorderik egonen.
Jaun hori ez zen aphez bakharra Zaro
hhurbidean. Harekin baziren berze hirur,
guziak etche bereko semeak, Ithurbideko
haurrak. Hek ere sor-tokirat biltzen
ziren, bakhotchak erretor bezala bere arthaldeaz ahal ziren artha guziak hartu
ondoan.
Ez daiteke erran lau aphez khartsu ho~
riek zer ongia egin zuten Zaroko herri
ttikiari. Gau guziez meza erraiten zuten
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Ithurbideko ezkaratzaren .gaineko sala
handi 'batean ; eta jiten ahal ziren j~nde
guziak han ziren ~thi, eta gehienek :ortzitik bederen eglten zuten komunlone
saindua.
Erraiten aha1.dut herri tliki hori orduan
oro sutan zogoela Jainkoaremzat. Huntarik ageriko da. 19a.nde guziez, nihor
aphezik gabe, ezen aphezak ez ziren
agertzcn ahal.; deus egilekotz, gauaz eta
gordeka e~in behar zut~n; -.-. be.~z
igandetan Jende on hek ehzako Izklla JOlten zuten meza nausiko eta bezperelako.
Goizean e1izarat ora bildurik kantatzcn
zuten meza burutik.buru,bai-etaPrqazioa
eta Paterra ;kontsekrazioneko demboran
apheza han iza~ balitz bezala, sagara joiten zuten eta guziek othoitz berezj bat
erraiten uKhurturik' eta ahopetik. Eta
berdin arratsaldean izkila joiten zuten,
el/zarat ora bLltzen, eta bezperak burutikburu elgarrekin kantalzen.
Aphez juramentatu bat igorri zioten,
bainan agertu zeneko joan behar izan zeT
ihesi. Gizonck bezain ongi emazteKiek
ere harrikatu zuten eta herritik reratu.
Eta Jainkoak ere gaztigatu wen aphez
gachlo hori, ezen handik laster, haritz
handi batzuen kaskoan uso~ihi7.1ari baten
elcholara igaitearekin hit zen kolpez.
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Hori gerthartu zen Pochi110ordako oihaneall. Donianeko hiritik hurbiL
Chehetasun horiek rrangotan khondat.
zen aditu izan ditut ene oseba haten
ahotik. Oseba hura zen yan-Batista Ar.
be/bide, Bayonan kalonje .hit izan dena,
Etcheberry Hasparneko Jaun Erretorafeo iloba propia. Hunen ganik entzunak
zituen berri horietarik asko, eta herze hai.
oi[z berak ikhusiak.
Garat Pikasarri Uztaritzetik Hazparoerat bikari bczala jin zen mila zortzi
ehuD eta hamalauean.
Etharri orduko, hazkarki jazarri zen
here herritarren makhurkeria guzieri, eta
zortzi urthez ez zen baratu oihu egitetik,
bethi sutan eta khaldan, admen salbatzeko lehiaz oro bartua. Hazparne azpizgora gaizkitik anerat ltwli lueo. Erran
dut gaizkitik, eta bizkitartean ez dugu
uste izan oehar Hazparne orduan ere
herri galdu bat zela, ez. Bainan zombat
Jazakeria eta barhe)'amendu! Pefian,
Zelhain, Elizaberrin eta Cholahotchen.
dantza bazen igande guziez. Hortarik
beretik ageri da zer kaltea ahal zaiteken
arimetan.
Pikasarriko aphezak gerla finki egin
zioten gaitz horieri. Emeki~emeki dantza
guziak erori ziren. jendea sakrclmendue~
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tarat hobeki lehiatu zen, Jesusen BihotzSakratuaren debozionea handizki hedatu
zen. lkhusi ziren asko Oluthil gazte eta
neskatcha gazte, orduarte munduari eOla·
nak, itzultzen osoki Jainkoaren ganat,
kofesatzen zortzitik, sekulan ez gehiago
agertzen plazetara,bizitzen komentuarrak
bezala bethi etche:m edo elizan.
Jakileko da aphez khartsu horrek ez
zituela holako ongiak egin nahigaberik
eta trabarik gabe. Erran dut berze Iiburu
batean : Handik edo hemendik debruak
bere ostiko.a eOlan behar du Jainkoaren
lanari. Eta bethi badire jende khechu,
jende bekhaizti, jende atrebitu asko, ez
baitute bertzerik nahi baizik ere bazterrak
nahastea eta makhurtzea. Jende mota
horiek debruaren egiazko langileak dire.
Gachtakeriako bethi suhar eta kopetadun,
ez dme Jainkoaren ez ifernuaren beldurrik. Ongi egile guzien puchulu eta traba
dire (I).
Pikasarriko aphezak ere izan zuen bera~
nahigabe frangQ, bainan ez zioten kasurik
egiteh, aintzina zohan bethi Jainkoaren
lanetan, hazkarrik eta alegerarik.
Hazparnen zortzi urthe .iragan zituen
bikari bezala. Eta gero, mila zortzi ehlln
eta hogoi eta bian (1822) Misionest
I. Bokwona. cdo J:l.inko.:uen Dq':\..
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etche baten altchatzeko gogoa hartu zuen.
Goraki erran dezaket hemen Aita Garatek ez zezake1a deus hoberik 35ma
Eskualdunen probetchuarentzat. Ezen,
egia balinbada misio~eak edo2oin dem.
boretan ere ongirik baliosenak direla
arimentzat, are hobeak, bai eta osoki
beharrak ziren orduan, Erreboluzione
handitik landako egun hetan. Asko
urthez elizak hetsirik egon ziren, aphezak
khendu eta desherritu zituzten; niho n
mezarik, predikurik. sakramendurik;
izaitekotz ere, han hemenka,bakhar lambait gordeka eta ilhumbetan, bainan deus
funtsezkorik ez. Arimak beraz behartuak
.liren osoki:
Bait diat berriz ere, Aita Garatek ongirik handiena egin zio,ten Eskualduneri,
misionest etche bat altchat7.earekin.
Haren lehenbiziko Misionest lagunak
izan ziren : Aita I ntchauzpe eta bi diakre,
Girez eta Gimon. Azken bi jaun gazte
haukieri, ez izanagatik oraino aphez,
Bayonako Aphezpikuak eman zioten mi. sionetan predikatzeko baimena, ha:in baitziren ordukotz argituak eta khartsLlak.
Gerochago jin ziren Aita larrote, Aita
Pergilhem eta Aita Haramburu.
Hastapenean· Bayonako seminario
J1andirik hurbil hartu zuten beren egoitza,
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baioao utzi zuten laster eta joan ziren
Larrcsororat. Han erosi zuten seminariotik gorago den etche bat, flhurrii-

nea.
Laressoron ere ez ziren osoki kokatu.
Aita Garatek haweD b'ethi bere sor-herriao jartzeko gogoa, eta bertzela ere ageri
zen misionest eIche batentzat hobe zela
Hazparne bezalako toki jendetsua, ezeoez
edozoin herri ttiki. Eta n•.Aa Eskualdur:entzat asentatu nahi baitzuen misionest
etche hori. ez zezaken nihon ere ha in ong.
ezar nola Hazparnen, Laphurdiko eta
Nafarrc-Behereko negian, eskualde guzielara berdin errechki heltzeko pharadan.
Jainko maitearen nahia! Gure misionest berriak Lai'resoroko beren etchearen
antolalzen eta gurbiltzen ari zirelarik,
Hazparnen saltzeko gerthatu zen hek
behar bezalako etche bat. Etche bura
zen LandaouT7la.
Aita Garatek bederatzi mila liberetan
erosi zuen Landab,#YlIa, aldeko here haratzearckin eta phentzearekin era Arroltzt:meridiko here larrearekin.
Jaurretche apheza, geroztik Larresoroko seminarioan omonier hil izan dena.
bikari zen orduan Hazparnen. Jaun horrek eman ziozkoten misionesteri kapera
baten egiteko planak edo mo!deak, hama-

27°
bortz metre luzetasunekin eta sei metre
largotasunekin.
Hod zen hemezortzi ehun eta hogoi
eta ~eyan (1826).
Arte hortan ere lana [ran go ibili zituen
bere lagunekin, 'herriz herri, bazterrak
oro inharrotsiz, hunkitul, anerat aldaratuI ; bainan ez nahi bezembat eta bere
gogora. zeren-eta grina [rango baitzahilan
nibon ere ezin kokatul bere misionesteya..
Eta aldiz, Hazparneko etchea erasi eta
antolatuz geroz, bertze lanik ez zueo predikau:ea eta kofesatzea beizik. Ai orduan.
zeT lao baliosak, zeT neke eta akhiue
gozoak ! Lehertuago eta hazkarrago,sosegurik ex lueo Aita Garatek; nahi zituzken
bazter guziak kolpez eta berehala konber~
lilU, anerat itzuli.
N ihork sekulan izan badu Erlisionearen
hedatzeko. altchatzeko, mendekalzeko.
hazkartzeko eta goresteko khar bizia.
Garat Pikasarrik izan du. Lehenago Mathatiaz aphez handiak erraiten zuen
bezala: Ze-rtako sorthu naiz, Erlisione
saindua bere etsayetarik ez zaintzekotz ?
- berdin Aita Garatek ere, ikhustearekin
Erreboluziolleak arimetan egill zituen
kalte ikharagarriak. erraiten zuen: Zer,
gure Eliza katolikoa, gure saindutegia,
gure edergarria, gure berregingarria, gure
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Erlisione guziz maitea, etsayek jo dute ;
sinestegabek gezurrez eta tzarkeriez
Eskual-Herrian ere goibeldu eta khordo·
katu izan dute ; eta ni alferrik eta acho.
lagabe egonen naizela ? Ez ! nik eta eoe
laWJnek gure arbasoen sinestea altchaIUko dugu, bihotz guzietan nausi eta
erreQ"e ezarriren dugu (J).
Eta holachet Aita Garat here lagunekin
herriz herri zabilan, arimak elemeniaka
argituz eta zerukotzat irabaziz.
Bainan noii egin da ongirik, etsai
gachtoak trebeskatu gabe? Hemezortzi
ehun eta hogoi eta hamarrean gerthatu
zen bigarren erreboluzione chirtchil bat;
barheyatll zituen Frantziako misionestak,
hai eta Hazparriekoak.
Aim Garat bakharrik egon zen beraz
misionesteyan ; haren Jagun guziak barheyatu zituzten. Aita Gimoo joan zen
Betarramerat, eta han gelditu zen Aita
Garikoitzekin.Aita Pergilhem igorri zuteo
Bastida·Klerantzerat erretor; aita Zarrote gisa IJerean Lekhoinerat. Aica Iotchauspe joan zen N:ayko DominikaI. VZ mihi, lit quid £latuS wm ..iliac coEltrilionem CYitatis
SoIlIc:tZ! ~ ~t Iiben.., (uta est andlla. Et ea:e UIlcta
nostr;l., et pltkbrillldo DOItn, et c1aritu noatr.t dftoIua ~,
t1 cuilKJuinavcruQt gentes. NUDe ergo, 6 filii, l1ellllllatores
el;IOIC lrgis ('t rllltc animu \"CStms pro testameoto patrum
'·~TOrum.

(/ A'll.t.i. z.)

2]2

EKUSIQNEA.

nesetarat omonier. eta halahala Pabeko
Ursulinetarat aita Haramburu.
Erreboluzloneko kalerna gaChIO hori
iragan zenean. aita Zarrote itzuli zen
bakharrik Hazparnerat. Bainan lagun
berri zombait jin zltzaizkon aita Garati :
- aita Deyheralde, hemezortzl ehun eta
hogoi eta hamahirurean (J833), - AiIa
Etcheberry. hemezortzi ehun eta hogoi
eta hamazazpian. «(837); -Aita Hiriart
Eyhalarrekoa, aita Hirigo)'cn eta aita
Kurutchet, hemezortzi ehun eta hogoi
eta hemeretzian, (1839); - aita Kotian.
hemezortzi ehun eta berrogoi' eta hiru.
rean, 1843) ; - aita Berho makayarra,
hcmezortzi ehun eta berrogoi eta seyan,
( 1846).

Aita horiek guziek Erlisione sainduko
hirur botuak egiten zituzten, eta bizi ziren
e1garrekin Pobreziaren, Garbitasunaren
eta Obedientziaren gerizan eta menean.
Larderia eta ernetasun haodia zueo
aira Garatek etcheko erregelari chuchen
jarraikarazteko here jende guziak. Sehieri
ere debekatzen lioten deus' elherik aiphatzea arratseko othoitza erranez geTOl.
Eta behin baino gt"hiagotan ikhusi izan
da hazkarki mintzatzen eta garrazki pharatzen, ohanuz geroz bat ed.o bertze er'
regelatik zeihartzen, inn zadien hura
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aphez ala sehi. ~rraiten ohi zu.en
Ogi
gog-orran.' hag'wa zorrotz, adtarazteko,
baldin jendea ez baditeke onez-onean bide
chuchenerat bil, bortchatu beh.u dl:la indarrez eta larderiaz,
Beretzat are gogorrago zen. Garizuma
guzian, abendo guzian. astezken eta ortziraile guzietan, barur egiten zuen eta
bere gorphutza lizifrinalzen. Azken urthetara ezindua zen, sehiak behar zuen beztitu ala buluzi i eta hargatik orduan ere
hartuko wen egun hetan here Iizifrina.
Gutun edo letra hu:1tarik ageriko da
aim Garatek bere burua zer garraztasunarekin zahilan. Hemezortzi ehun eta
berrogoi eta batean, mayatzaren hamahi·
rurean izkiribatu zion aita Gimoni :
Ene adiskide maitea,

( Akhabo da nitaz. Leheneko eritasubonhitzago batek harlu nau, zan·
) goa gaizkiago dut. Ai hanu Pauloko
) Bichintchoren hihotzetik pochi bat.
» banuke zerukotzat uzla eder baten bilt) ZE:ko hide! Bair1an ondikolz! ez naiz
» baliatzen, ez dut ihardesten graziari, .
:» zOTOturik nago simt etJlt1ls et 1J1uittS qui» Ims non est in.let/cc/us, adimendurik ex
» cluen zaldi edo mando bat idu·ri.

» netik

.,
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»Jainkoarentzat idorturik, agonurik

» eta ezindurik nago. bethi nere gorphut~
» USle] huntaz gogotatua. Ai urrikaltzeko
» garela, ez bagare zerukotzat gure adin
» lerdenaz baliatu !
» N ahi Duke jakin zee zautzun ene hi.
}) hotzeko grina batez.Garizumatik hunat
» gaizkiago dot ene zangoa, eta nik uste
» baruretik eta mehetik heldu zaitan hori.

» Ene zorigaitzetan,itsumendu berezi ha-

» tek, - ez bailzen ni-baithan lehena!_
» ekharri nall ene kofesorrari galdmzerat,
» duela bi unhe, astean hi barne egiteko
» esteka edo obligazionea.
» Ela geroztik emendatuz dohazi ene
» herremeskeriak. Nabi Duke bada jakin
}) zeT heinetan esteka horrek barurtzerat

» hertsatzen

nauen. Iduri zait ene gogoa
»zela ez barurtzea osagarriak jasanen
» ahal zueno beizik. Bainan ex dezaket
» nihonek har ene gain gehiago ez ba» rurtze hori.
.
» Egia da, ikhusiak ikhusi, banakikela
» bertzerentzat trenkatzen, bainan nihoni
» ichilik zuri nago. Ene baitharik gaitz
» laiket barur horien uztea, non ex naueo
}) oheak arras beret zen.
» Igorrazut othoi zer derrautzun zure
Ji zuhurtziak, aita Garikoitzeki n elgar
» aditu-eta.
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»Zurea osoki ]esusen eta Mariaren

» Bihotz sakratuetan. »
Gayat.

Emeki-emeki zang-oetarik ezindu zen,
eta geroztik utzi behar izan zituen kampo
herrietako misioneak. Bainan ordainez
Hazparnen berean noiz-nahi mintzo zen
behereko elizan ala gaineko kaperan.
Herriko elizan behar zenean mintzatu,
here kaderan eremaiten zuten etcheko bi
muthilek. Eta jakiten zutena bai harek
behar zuela .predikatu. zokho guzietarik
e1emeniaka heldu zen jendea. erranez:
Pikasarri da egun elizan predikari ! Eta
eliza kokaala bethetzen zuten Hazparneko hegal guzietarik biJdu jende horiek.
Hemezortzi ehunetaberrogoi etaseyan,
primadera gachto bat ad zen, arthoak ezin
erein, eta ereinak ezin sor. Bihia arras
khariolU zen. Eta bestalde zapataintza ere
erori zen osoki. Ai laster bazterrak histu
ziren, etcbe gehienetan bazen eskasia eta
herstura frango. Eta guziak baino ere
beltzago zena, etcheko-jaun hazkarrenek
elgar aditu zuten ogiaren eta arthoaren
prezioa goratzeko izariz goiti.
Jaun Lizardy zen orduan erretor Haz{lamen, oraino berriki ethorria; eta asp!::
handitan egiten wen Jesusen Bihotz-
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Sakratuko kongregazionearen edo elgar_
tasunaren besta, ortzegunarekin, Besta_
berri chaharrez.
Egun hartan berean, goizarekin. aita
Garatek entzuten du nola Hazparneko
etcheko-jaunek e1gar aditu duten bihiaren
prezioa goratzeko. Ez dauke. Bezperak
basi direneko erraiten diote sebicri :
Har ene kaclera, elizarat ereman behar
oauzue.
Eremaiten dute heraz bi muthilek.
Ordukotz eliza jendez betbea zen, eta
guziak boztu zireD, Pikasarri behar zutela
cotzun.
Predikuko tenora jin cienean, rnahin
Saindutik itzultzen da aita Garat eta erraiten du : Ez naiz predikatzerat ethorria.
jaun Erretorak predikatuko derauzue nik
baino hobeki, galdatu diat bakharrik zombait hitzen erraiteko baimena. Ikbusten
duzuejende errOOlesa zer hcrsturetan den.
Ofizialek ez dule lanik, arthua egunetik
egunera goratuz doha, bazterrctan hainitz
la be ja cz din: gorritzen. Ai ! zuek, aberatsak, go emazue Jainkoak t:z zaitzazten
fundi, jende gaichoaz ez bazarete urrikaltzen horrelako hersturan. Ez da zucri
behatzen den lana, erraitea 2er htJnetan
saldu behar duzucn ogia ala arthua,Auzoaphezak bakharrik egin dezake hori....
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Harriturik bezala,bihiak beheratu ziren
eta jendeak deskantsu pochi bat izan' wen.
Hari izan zen aita Garaten azken athe.
raldia; handik zazpi ilhabeteren buruan
joan behar zen Jainkoaren ganat.Eta nola
Jainko guziz on horrek nahi baitziozkan
sariak zerukotzat emenclatu, oinaze ~1an·
diak igorri ziozkan.
Bi zanguetara ekhartze handi bat jin
zitzayon, halako moldez non bethi mainhuan bezala baitzituen oinekoen barnean.
Azkenean zapata zalak oro zilho eginarazi
zituen, ei zueD urratsik egiten hatzatzuz
edo markatuz beizik.
Meza saindua ezin gehiago kaperan
erranez. ardietsi wen jaun Aphe.zpikuaren ganik etcheko kolidor baten buruan
emaiteko baimena. Bainan hortakb ere e.z
.zuen luzaz ahalik atchiki.Bere gambarara
eremaiten zioten goiz guziez kornunione
saindua ; eta azkenean,goizeraino barurik
ezin egonez, gauerditik. berehala komuniatzen zuen.
Oinaze handi horien artetik, zerurat
Jandaturik zerauzkan gogoa eta bihotz
guzia. Erraiten zioten bere arthazaileri :
Arimak badire galtzen direnak ZE.rua gutiziatu gabez. Oi nik gutiziatzen dut ene
Jainkoaren laster ikhustea eta osoki maitatzea !

ERLlSIONEA.

Hemezortzi ehun eta berrogoi eta zazpian, urtharrilaren lauean ( [847), arrats~_
ko hameka orenetan eztul bat egin Iueo;
hurbildu ziren beilariak, ohartu. ziren 10
zagoeJa eta kopetatik. hasirik bisayan
beheiti itchurak arras joaiten ari zaizkola; oihu egiten diote ana Deyharalderi.
heldu da berehala eta azken absoluzionea
emaiten dio. Hortan pausatzen da aita
Garat, iratzartu gahe, zitue1arik hirurho·
goi eta hamahirur urlhe, borlz ilbabete.
eta hogoi eta zazpi egun.
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Gure sinestean gauden
bazkar.

o=;c-.c:ec.<::cc::",cec::c.=

S>.induo:k hl:rcn Fe,le;u c,.rbaitll dilgsteel$ai
guDlI.k. (lIebr. 11,33.)
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Fe:lerlk gab'! ex dala salbatzerlk. - Zer da Fa_
dea 7 - SI egla suerte. - Goraohago erranak
berrh; erreplkatuak. - Zertan den gure $loestea bermatzen eta flnkatzea. - Erllsloneko
goltlbehera guzlak, aglnc!.u bezala gerthatu
direla. - Jalnkoaren Janak.

j]]

zorigaitzari ihes egitekotz eta zerurat heltzekotz, behar
gare Jainkoaren gogorako izan
eta haren nahiaren arabera bizi. Bada,
dio Jaundone Paulok,e~ gaitezke ]ainkoaren gogarako izan, ez gaitezke haren
nahiaren arabera bizi, ez badugu egiazko
sinestea ; beraz sineste hori gabe ez gaitezke salba. Hortik Jesu-Kristok berak
erraiten zioten bere Apostolueri : Zoazte,
eoe Ebanjelioa irakas zazue jendetze
guzieri ; sinesten duena·salbatuko da, eta
sinesten ez duena izanen da damnatua:
Qui crcdiderit salvus ent, qui vero non
crediderit condemmabitur. (Marc. 16, 16.)
Horra beraz non aditzen dugun. ez
choilki apostolu baten ahotik, bainan
Jainko egia bera denaren ahotik, ez badugu fedea, galduren garela bethikotz.
Egiazko sinestea hoin baitezpadazkoa

S
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denaz geroz, zuhurtziak nahi du ezagut
dezagun oogi zer den, jakin dezagun hea
badugum ala ex, eta ez bagiDu, egin del.
zagun laster haren biltzeko ~gin behar
diren urratsak.
Ikhus dezagun beraz zer den fedea eta
zeT bidez gu-ganat heltzen diren fedesko
gauzak..
]0 ZeT da fedea ? Katechimak dian
bezala, fedea da berthute bat winaz sinesten baititugu Eliza katoJikoak irakasten
derauzkigun esiak, zeren Jainkoak herak
irabatsi izan dltuen Eliza gure 30ma 5aiodu horr;. (I)
Beraz norbaitek ez halitu sinetsi nahi
Eliz~k irakasten derauzkigun eg'iak,harek
ez luke federik. Ezik Jesu-Kristok errai.
ten derauku : Eliza sinetsi nahi ez duen
bati beha zakozue pa$ano bali bezala.
Bainan zoin dire Jainkoak Elizari irakatsi egiak ? Badire hi suerte. batzu
sineLSi behar qirenak choilki. bertzeak
sinetsi eta obretan atchiki behar direnak.
Lehenik beraz sinesteko direnak choil~
I. Mane ..era fidem, 1111:11: salutis humanae initiam est, Ec.
elesia Qtholic:a proliteltlf virllltem esse Sllpertlat~ qui,
Dei aspirante et IIldju"aote tra1il, ab eo revela!:r. "era _
credimt1$, 1l0!! propter iotrinsea.m rerum ,-e.italern n:r.lurall
rll:Jortis lumioe peupeclam, sed prupler aueto.italem ipslllS
Dei tuelan~ qui 0« {.lIi nee {allere poleS(. (Concil. V.tic.
d~ Pilk)
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kit eta hek dire Erlisioneko michterioak
Apostoluen sineste,uiu/a1leatt aip/uz/teak diren guziak. Hala nola Jainko bakhar bat hirur presunetan ; Jainko-semea·
ren gizoll egitea, heriotzea, hiletarik phizlea; juJamendua, zeru eternala eta ifernu
eternala. Egia eta michterio horiek ez
dire miotzo eginbidez edo obrez ; behar
dire bakharrik sinetsi. Hori da Erlisioneko zathi bat,teologoek dogma deitzen dutcoa, eta biltzen dituena sinetsi bebar
ditugun guziak.
Badu Erlisioneak bertze zathi bat 1110,'ala deitzen dena ; eta hunek irakasten
ditu salbatzeko hethe beharditugun egin
bideak, erran nahi baita zer ongi egin
behar dugun eta zer gaizkitarik begiratu
behar garen. Eta horiek dire gauza batzu, sinetsi bezala. oraino eginkarietan
eman behar direnak. Aurkhitzen dire bereziki Jainkoaren manamenduetan. hala
oola Jaiokoa behar Jela adoraru eta maitatu, Jaunareo izen sandua ohordtu, juramentu dehekaturik ez egin, igande eguoak atchiki, burasoeri ongi heldu,bertzeri
ez egin. hek guri egitea nahi ez dugunik,
sekulan ez 3tchiki lohikeriazko gogoetarik
edo gutiziarik, are gutiago erran elherik
edo egin egitate tzarrik. Gure eginbidea
oraino Elizari jarraikitzea Jesu- Kristo
e[3
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berari bezain ongi. bai eta gure btkhatu_
ez penitentzia egite",.
Gure sinestea:k ez luke deusik baJio,ez
baginitu bigarren saileko gauza horiek,
lehenbizikoak bezala sinesten j berdin
oraino ex baeinu sinesten Eliza sainduak
manatu eg-inbideak, Jainhoaren manu
halzu direla. eta debekalzen derauzkigun
gaizkiak. Jair.koaz heraz debekatuak zaiz.
kigula.
Horra hi hilzez zer diren gure fedeak
sinelsarazi behar derauzkigun egiak ela
manuak.
300rai galdeginen derautazu lef bidez
eta oola gu-ganat heldu izan direo Jain~
koak eman egia eta manu hori~k. Heldu
izan zauzkigu zaharren erranez eta izkri.
huez. Hola dio Batikaneko azken Kont2il ioak. (I)
Bertzela ere, oola dakigu gizonek munduan zer zabilaten duela aDhitz mende ?
Berdin - berdina. zaharren izkribuez
eta erranez.
Mende bakhotcheko gizon jakintsunek
izkribatu dituzte hekien demboran gerthatu ziren. edo lehenag'o gerthatu zirela
I. Hzc IUpe.n~luralis ,cvo:ll.1kJ" Kcundum IIni.'cl'$af.5
fidem,a Sancta Tridt1llina Synndo declll'~I~rp, cvnlinctlll in librh s.c>iptis el linc scripH. lradilionibus. qUlll
ipslas Christi orc ab APOltolil "ccept~, fI~1l :'Ib ir~i~ ApoI'
toUs Spiritu Sancto diclanle q\l:tsi per 'manus trada(\:, ndnOl
usque pervenerunt. (Const. d, Fide.)
Ecc16~
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~azkiten harat - hun<l.t premiatsuenak. 1z.
kribuz bezala, elhez eta omenez, berze
haioiIz gerthakari jakin dire eIa bethi.
kotz gelditu gizonen orhoitzapeoeJ.o. A
la izkribllak ala erranak mende batetik
berzera iragan dire eia gu ganat heldu,
eta orobat joanen dire gure ondokoe·
tarci.t,eta hek ereaintzina aiphatukodituzte
eta azken demboretarat heJaraziko.
Bide hortaz ezagutzen ditugu ] ESUKRISTO et haren aintzineko mendetan iragao diren hainbertze gauza. Esypton, Grezian, Erroman eta berze hainitz tokietan
liren hiri fama.tuak, erregeak eta gudulari handiak. hek egin dituzten gerlak,
hek irabazi edo galdu bitoriak, badazkiguhain ongi oola gure demboretako genhakari agerienak. Orohat ezagutzen dilUgU.
Jl::SU-KIUSTO agertuz geroztik izan direo
goti.beherak gizonen artean. Eta bethi
bide beraz.
Nala altchatu eta asentatu den Frantziako erresuma ederra, due1a hamalau
ehunbat urthe; g-eroztik zombat errege
izan dituen, zer ziren hekien izenak. zec
ongiak eta gauza handiak egin dituzten,
ora badazkigu. gure egunetan egin dir~·
oak bezain OntS3. Hemendik mila urlheren buruan guk bezain oogi jakinen di·
tuzte gure ondokoek.
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Berdin oraino jakinen dute zer nahas.
menduak jasan ditugun azken urthe ho.
tan: Emperadore bat bere armadarekin
desterrurat preso eremana, Parise etsayez
sethiatua eta hartua. gachtaginak Frant.
zian nausitzen eta zeT nahi desmasia ibil.
uen.
Horiek guziak mendetik menderat ibi.
Iiko dire, eta sekulan horietaz nihor ez
da dudatuko, berek ikhusirik bezala si.
netsiko dituzte (I).
Bada gu k bide beraz eta ageriagoaz
badakigu Erlisionea oola ibili den mundu human, gizonez usu gaitzetsia, bainan Jainkoaz bethi lagundua.
Lege zaharrean. urrunago danik ez
basteko, jainkoak ikhusizjeodetzeak idoleri eta tzarkeria guzieri emanak zirela,
hautatu zueo eta bertzetarik berezi lsraeleko populua, Mo)'sez buruzagitzat ema~
nik. Populu horri erreberritu ziozkan.
gure lehen borrasoeri irakatsi zituen Erli·
sioneko eginbideak • agintzak eta mehat·
chuak.
I. JEsUS-CHRiST ll.rnnt fond~.son EgHse lur In prb,lication,
la ?-'\role nQO ~rite :t. 6t4: b. p.~mihe regie du ctl.i>ti<l.ftisml;
et lonqllc Ics Ecriluresdu Nou~"ellu TCluunenl y ant 4:t4: jointu. UHC parolc n': p:I.S peo-d.. pour tela son alltorite; ce qlli
fail G"C l>Ol1J reet1'onl &yet UM puciIlc. 1'ene'illion 1000t cc
qui a ete c:nseign4: p.u ICI Ap6t.es, ~it par Ie.it • wit de 1'in:
~~bl, IClon que S. Paul meme 1"& cxprcssbleQt de.:l.u4:. (.
Thew. 2, 24.)
tlloMuct. E ...J nil. ri, la iJrxlr. t#lh.)
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Moysez mendi baten gainerat igana
zelarik, eta jendetze guzia mendi·behereaD zagoela,ortzien eta chimichten erdian
Jainkoak profeta handi horri eman zioz.
l~an bere manuak, bai eta bertze asko
lege.
Eta badakigu Judeako populuak Moy.
sen lege eta liburu horiek begiratzen zituela. oraino JEsu.KtUSTO mundurat jin
zenean.
Moysell liburua, eta haren ondotik
Judeako populuan izan diren profeten li.
buruak, eta populu horren beraTen ichtorioa. horra Testament zaharra zer den.
Testament zahar hortan ikhusten dugu
nola Salbatzaile bat hitzemana zen muD·
duari ; ikhusten dugu nola bethidanik Patriarkak eta Profeiak hartaz mintzatu
dicen mendez mende. Patriarka eta Pro·
feta hekien izenak ezagutzen ditugu, ba·
dakigu nor ziren eta oola bizi ziren. IzpiTitu Sainduaz argituTik, agindu dute eta
aitzinetik. erTan ooJa ethorriko zen' Me·
siaz. zoina baita JEsu-KRlSTO; zeT moldel agertuko zen mundurat. xer Ianak
ibiliko zituen. zombat beharko zuen pai~
ratu, oola azkenpan hit .hehar zen zero
nahi jasanik ; eta hekien agintzak ex dire
hortan baralU : oraino, ordutik erran dute
nola mundu guzia· ApostOluek konberti,
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tuko zuten. nola Eliza katolikoa lurreko
lau bazterretarat hedatuko zen, nola Jain.
ko egiazkoa jendetze guziek ezagutuko
luteD.

Bada horiek guziak gerthatu dire agin~
du dembora eta molde beretan. Testament
zaharrean aimzinetik emanak diren chehetasunak,aurkhitzen dire osoki obraturik
Ebanjelioan eta Elizaren bizian. Jainko
Semea mundurat ethorri zen duela abant_
Zll hi mila urthe i eta haren agertzea ez
da izall choilki ardurako gauza bat bezaill
segurra, bainan izan da hain ageria, hain
espantagarria, non geroztik bazter g-u.
zietan urtheak eta meodeak haren Sortzetik khoodatzen baitire. Orai baikare hemezortzi ehun eta lauetanhogoieta ha marrean, horrek ecran nahi du baduela chuchen hoinhertze urthe mundurat jin zela
Jesu-Kristo.
J esu· Kristok hogoi eta bamahirururthe
iragan ditu gutartean eta azken himrurtheak Ebanjelioaren predikatzen. Jendeak osteka heldu zitzaizkon entzutera,
mendietan gaindi, desertuetan gaindi.
itsasoan gaindi, hiu batez norat-n·ahi.
Erraiten zuen goraki Jainkoaren semea
zela, zerutik jautsia munduaren argiaeko

V ZATHlA. -

] KAPITULUA.

289

eta salbatzeko. Eta nola ez baitzituzten
haren erranak berzela sinetsiko, egiten
zituen Jainko batek beizik egin ez zezaz·
ken obrak, hala-nola eriak kolpez sendot·
zen, itsuak argitzen, Iegentsuak garbitzen, etsayaz hartuak libtatzen, itsaso bet~
bean kalernak hitz batez baketzen, hai
eta hilak phizten.
Azkenean juduen lege-gizonek, bek.
haizkeria eta hisia tzar batez, zeren jeode
guziak hari behatzen ziren eta ez hekieri,
zeren bekien gachtakeriak goraki agert·
zen eta Jarderiauen zitueo, kurutzefikatu
zuteo, edo hobeki erraiteko here burua
kurutzefikatzerat utzi zueo gure sal bat
zeko.
Hiltzean berean. ora lehertu~ eta chehakiJtua zelarik, irakatsi zueo oraino bere
Jainkotasuna, ezik iguzkia arras ilhundu
zen eugerdi hethean ; eta gero, eman
zueneko azken batsa, luna ikbaratu zen,
harrokak arraildu ziren, hilak phiztu eta
hobietarik atheratu ziren; haren hilzai·
leak berak harritu ziren eta here baithan
sarthu j gehienak Jerusalernerat urrikitan
itzuli ziren joz beren bulharrak, erraiten
zutelarik : Ai hon Jainkoareo semea zen
egiazki ; fJere Filius Dei erat /tU !
Bainan be-.rtze mirakuluez ba.ino ere
gehiago Jesu.KTistok here Jainkotasuna

.,
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agertu zuen bere phizte loriosaz. Ezik
hil baino lehen erran zuen goraki phiz_
tuko zela hobitik hirurgarren egunean.
Eta hortakotz juduek ezarri zuten solda.
do andana bat haren hobiaren inguruan,
beldurrez haren gorphutza ichilik ereman
zezaten handik eta gero phiztu zela erran
zezaten. Bainan hori bera aski izan zen
hekien ahalkatzeko eta galtzeko. Ezen
soldadoak bere harmekin han zaudelarik
Jesu.Kristo hobitik athera zen, lurra
ikharatu zen, zaintzaleak harriturik erori
ziren eta gero hirirat itzuli, zer gcrthatu
zen erraiterat.
Berrogoi egunez egon zen Jesu-Kristo
lurraren gainean ; agertu zen asko jen~
deri eta guziz bere dizipulueri. Hok
behinere baino hobeki argitu zituen eta
fedean hazkartu. Eta azkenik altchatu
zen zerurat.
Bai hil aintzjnean, bai hobitik phiztu
ondoan, manatu zioten bere Apostolueri
mundu guzirat heda zitzaten harek irakatsi egiak eta harek egin mi~akuluak,eta
jendetze guziak haren Ebanjeliorat konberti. Erran zioten : Ni zuekin izanen
naiz egun oroz, mendetarik azkeneraioo ;
nik argitureo zaituztet bethi eoe Izspirituaz eta sekulan ez zarete enganatuko
zuen irakaspenetan ; ez duzue zeren lotsa,
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ezen nik bentzutu dut mundua eta hethi
lagunduko z~iruztet. Erran zioten oraino :
Nihaurek dttudan bothereak oro zuen
emaiten derauzkizuet; eta ene izenean,
ene orde, mintzaturen zarete gizoneri;
zueri behatuz niri behatuko dire, eta zuek
arbuyatuz nihoni neraute arbuyatuko. Nori
ere berebekhatuak barkhatuko baitituzue,
bekieri bereri nik ere barkhatuko diotet,
baiDan barkhatu gabe utziko dituzuenak,
nik ere barkhatu gabe utziko ditut.
Zerurat altcbatu aiotzinean manatu
tiOIen egon zilezcla )crusaJemen eJgar~
rekin zombait egunez eta igorriko ziotela
here Izpiritua. Izpiritu saindu hori Mendekoste egunean jautsi. zen hekien gainerat, eta ordu beretik osoki aldaratu ziren
Apostoluak, berze gizon hatzu egin ziren.
Ez zutelarik behinere deus ikhasi, horra non ef,{undaino izan diren argituenak
baino jaklOsunago diren; leheoago gerthatu gauzak, eta gero Rerthatu behar
direnak, ora badazkite ; Liburu Sainduak
chebatzen eta zaba!tzen dituzte, aingeru
batek egtn lezazken bezain ongi eta
errechki ; mintzaya guziak treheki mintzatzen dituzte, edozoin bazterretako jendek osoki entzuten eta hartzen dituzte he·
kien elheak.
Orduarte, eta guziz Jesus kurutzefika-
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tua izanez geroz, beldurrez ikharan lau_
den, ag-ertzerat ere ez zaitezken mentura.
Bainan izan dutea bai Izpiritu saindua
hekien be1dur guziak ezeztatzen dire; ja:
kitatez bezala, indarrez ere betheak dire'
. deusen lotsa, ex etsayen ez-eta'
ez dlre
heriotzearen, eta berehala agertzen dire
Jerusalemeko karriketan, predikatzen djtuzte goraki Jesu-Kristoren heriotzea eta
hiletarik phiztea, Judueri bekhozbekho
erraiten diote beren Jainkoa kurutzefika_
tu duteJa, bainan hek hilarazi zuten hurn.
bera phiztu deJa eta zerurat altchatu. Konbertitzerat eta penitentzia egiterat hersat_
zen dituzte.
Jendeak harritzen dire hekien elhez eta
hekien mintzatzeko moldeaz. Jaundone
Fetriren lehenbiziko predikuak hirur mila arima konbertitzen ditu; bigarrenak
bortz mila.
Apostoluak ordutik aide guzietarat bedatu ziren, Jesu-Kristoren ebanjelioa orotan ezagutaraziz. Hamabi gizonek behar
zuteo mundua gainazpikatu eta. osoki
erreberritu. Eta hori deus bothererik gabe,deus urrhe zilharrik gabe,deus lurreko
atseginik ez handitasunik hitzeman gabe.
H una zertsu zen mundua dembora hetan.
J.

(1)

lkbll.l;orago....
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Bazter guzietan ukhatua zen Jainko
egiazkoa ; ez zen gehiag.o jinko faltsurik
baizen. Batbedcr3k, nahl zuen gauza edo
jendea. hautatzen zuen jainkotzar. Batzuek
adoratzen zuten iguzkia. berzek ilhargia
eta izarrak ; zombaitek gizon edo emazte
famaruak; hainitzek.abere, ihizi eta zernahi gauza bitchi eta zoro. Hitz batez,
oro jainko ziren Jainko egiazkoa salbu.
Jainkoa galduz geroztik zer bilhaka diteke gizona ? Hortik leize guzietarat eroriak ziren paganoak, tzarh:riarik ikharagarri~netan osoki p~lunpat~Tik zauden.
Ez dlteke errnn zeT uzuskenak, zer mol.
degaizkeria hastialak, zer egitate lohi belfzak: zabiltzaten; eta hori agerian. ausarki,
dells ahalqerik gabe. Zertako zuketen
ahalgea, guziak zoin~brehiago emanak
zirenaz geroztik zikhinkeria eta ustelduta
horieri? Hainbertzetaraino hondatuak ziren ungarrian eta likhiskerian. nor. heren
tzar}ceriak jinkotz3t baizerauzkaten. Ai
egiazki abereak OOioo ere abretuak ziren,
eta zinez, Eliza saindua ez balitz agertu,
lurreko gizaldi guzia Iohikerian ithorik
galduko zen arras.
Nark sinetsi. nark asmatu zuken hamabi gizoll herbaillolhuko zirela borrelako munduari? eta borroka gaitz hortan,
hek zirela nausituko? Bai jainko faltsu
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hek aurthikiko dituzte, bekhatuzko leize
i1bun hortarik atherako dute mundua
Herri ttipiak. hiri handiak. erresuma
osoak. azpikoaz gainera itzulikatzen dituzte.
Orduarteko sineste guzien eta gezurke_
ria guzien kontramintzo dire;behardituzte
errotik khendu aspaldiko ohidura tzarrak.
obidura sobra maitatu hek ; eta zertako
maitatuak ? ai-eta asetzen baitituzte gizo.
naren jaidura borthitzenak, lohikeria eta
urgulua, atsegin. suerte guzien gosea. Ez
dire lotsatzen. jazartzen dire ala sineste
gezurtieri ala obidura gachtoeri; eta azkenean sineste egiazkoa Sartzen da arimeta.fl. bihotzak deslotzen dire lohikeriatik; bizitze berri bat bartzen dute jende
gebienek. eta emeki-emeki Jesu Kristoren Eliza da nausi gelditzen.
Baioan oola heldu ahal othe ziren apostoluak lan handi horren egiterat? Ez beren indarrez, ezik gorachago ikhusi dugu
zoin erromesak, zoin jakingabeak, zoin
lotsakorrak ziren ; arrantzaile gaizo hatzu
eta deus berzerik ez.
Lan handi hori Jainkoak egin du berak.
Izpiritu Sainduak emaiten wen apostoluen hitzari bihotzen argitzeko, hunkitzeko eta aldaratzeko indarra; berdin Izpi.
ritu harek berak idekitzen eta berotzen
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zituen arimak. hek mintzo ziren demboran.
Bestalde, ala apostoluek ala hekien
Jagunek, mirakulurik handienez hazkartzen zituzten beren irakaspenak JesuKristok erran zioten: N ik bezain mirakulu
handiak edo handiagoak eginen dituzue.
Eta egiaz hek er.e sendotzen zituzten
eriak ; itsuak argitzen, hi/ak phizten, zernahi g:lUza miresgarri egiten.
Hortik ageri zen ez zireIa bere baitharik mintzo. Jesusek bezala erraiten ahal
zuten jenderi : ez baduzue gure elhea sinesten, sinets zaitzue bederen gure egintzak, ezen egintza horietarik a~eri da gubaithan Jainkoa bera lanean an dela.
Handik hunat ere, mend~z mende,
Apostoluen ondoko Aita-Saindu, Aphezpiku eta Aphez Eliza-Buruzagiek, JesuKristoren irakasmenak eta sakramenduak berdin errepikatu, hedatu eta Iurreko
hegal guzietarat heIarazi dituzte.
Horiek ora eta bertze hainitz gauza
badazkigu zaharren erranez eta izkriboez,
Tradizioncaz eta Eskritura Sainduaz.
Eta hor dag~tza. Tradizi01zean eta Eskritura-Sainduan, g'uk sinetsi behar ditugun guziak, Jainkoak berak zerutik lurrerat ekharri dituen bezala. Eta ez derauku
EIiza katolikoak deusik irakasten baizik
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ere Tradizumeatz eta Eskritura -Sai"._
duan aurkhitzen diren t:gia Jainkozkoak.

Halako moldez non Eliza katolikoak zerbait irakasten deraukun ber, osoki segur
baikare egia hurn Jainkoak berak irakatsia dela. (I)
Eta azkenik errnn behar dut, ala Tra.
di.zioneak ala Eskritura-Sa£nduak berekin dakharzketela gure Erlisionearen
agergailuak eta ikhusbideak, ha1.J.-nola
hainitz MiraJmlu eta Profezia (2). Bainan horiek jadanik aiphatuak ditut.
J. ride diviDl ~t eatholid n omnia credtndz .unl, qll2': ill
vtr'bo Dei IdiplO ..-ellra.clilo eoatiDtnhll, et:h Eecle$d lift.
$OItmni judido, live ordinario t1lU1ivuuli m;q:i$ttlio Itn.
qllbn di,initils r~,·elat. credend:r. plOpoollnllU. (Cone:. >&tie.
dl Fitkl
2. Ikhu5 gOlllgO.

·
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Ariroako itsumendua, Erlisionea_
ren ets8yeri Jainkoak 19ortzen
dioten gaztlgu berezia. =:=><====

Arimako Itsumendua, ga:r;tigu gu:detarik handiena dela. -

Askotan lazakeriatlk belc1u da.

_ Deskantsu n1gareglngarrla!

=

[I
G

v-baithan badugu argi bat,

gure

urratsak bidatu behar dituena ;

hura da gure adimendua, gure
izpiritua, Jainko onak eman deraukuna
egiaren ezagutzeko. Bainan gure adimendu harrek ez du berenaz indarrik aski
gure bidatzeko egitekorik handienean.
salbamenduko egiteko.an. Hortarakotz behar dugu goragodanik berze argi bat, eta
hura da fedearen argia.
Salbamenduari darraizkon eginbidetan.
ez, dezakegu deusik egin argi surnatural
hori gabe, bainan argi horrekin bethi zefural heltzeko bidea har dezakegu. Ezen
fedeaz argituak bagare eta gure eginbideak ongi ezagutzen baditugu, ]ainkoaren bidetan edo chuchen edo makhur ibiliko gare : chuchen bagabiltza, ez daiteke
deus hoberik; makhur bagabiltza ere,
badakigu bederen errebelatuak garela.
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badakigu ez gaitezkela salba bide anerat
itzuliz beizik.

Bainan gure izpiritua ez bada redeaz
argitua. itsumenduan eta ilhumbetan aUfkhitzen bada, ai orduan ez gaitu zerurat
bidatzen ahal; gaizki gabiltzanean, ex
dugu'ezagutzen ahal gure buru3, eta heraz
ez gaitezke bide onerat itzul.
Hortik, izpirituko itsumendua, eeran
nahi baita redeaz ez ongi argituak izaitea.
ez oogi ezagutzea zee den kaItekor edo
zee den probetchos gure arimentzat, hari
da diteken traba handienetarik bat salbamencluari buruz, hori da izan dezakegun
zorigaitz handienetarik bat.
Hortakotz erraiten derauku Jesu- Kris.
tok: Goemazue ;men baithako argia ez
dadien izan ilhlimbe. wen izpirituak ex
ditezen itsulurik egon: Virle erKo 1U lzy
mm quod £n le est ttnlbrll! Si1lt. (Luc. J I,

2. .

35'Z ongall7. hOrl.. .Itsumen d u h on,. E rl'ISIO~
.
nearen etsayek maizenik jasaiteko duten
gaztigua da.
ltsumenduan aurkhi daiteke, Erlisioneko eginbide hainitz ezaguturik ere.
Aski da eginbide helarik zombaiten, edo
bat bakharraren ~inean gure faltaz en'
ganatzea; aski da; gaizki bat egiten du~
guna. ez gaizkitzat atchikitzea, edo egin-
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bide bat bethe beharra, ez "uste izaitea
bethe behar dugula. Itsumendu galkor
hortan izaiten ahal gare. edo gure lazakeri37., edo guregachtakeriaz. edo Jainkoaren gaztigu ikhal'agMri batez.
Gum la...akedaz.

Itsumenduan izan gaitezke gure lazakeria.7., Erlisionearen ongi ezagutzerat ez
entsegatuz, eta hortik ez jakinez zer egin
behar dugun edo zertarik urrundu behar
garen salbatzeko.
Girichtino batek gehienetan haur-danik, eta bederen lehen komunionearen
egiteko, ikhasten ditu Edisioneko cginbidcrik premiatsuenak. Orduan ikhasten
ez baliLU. buruzagien obena liteke, eta
buruzagi sordies hek haren arimaz ihar·
detsi behar lukete Jainkoaren aintzinean.
Bainan haurtasunctik atheratzearekin,
adinean ain"tzinatzearekin, girichtino batek behar du oraino hobeki argitu; eta
~gin daiteke errcchki, baldin nahi bacla
baliatu hortarakotz dituen bide onez. Bi·
de hek dire, herrietan emaiten diren predikuak eta katechimak, cta oraino liburu
onen irakurtzea edo irakurtzen aditzea.
sakramenduetarat hurbiltzea, salbamendua eta azken finak gogoan maiz erabilt·
zea.
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Entsegu horiek egiten ez dituen girich.
tinoak, haurtasunean ikhasiak ere net
ahantziko ditu ; ez ahantzirik ere, utziko
ditu hazterrerat ez balazki bezala; ez da
badirenez ere orboituko; eta holachet
bekhatu frango eginen clitu, kasik ohartu
gabe; ifernuaren hegi.hegian biziko cIa.
ezagutu gabe.
Zombat girichtino egiten clutenak urrats oroz bekhatua. ala gogoetez, ala gUliziez, ala eJhez, ala obrez ; eta erraiten hazayote behar direla konbertiku, behar
dutela kofesio on bat eg-in, ihardetsiko
baitute: nik ez dut gaizkirik egiten I Ez
dut deus ebatsi, ez dut niher bil, ez..eta
oihori bidegaberik egio. Nik beraz ler
bekhatu duket? Guti eclo batere ez; desk3ntsuan nago.
Nor dire holakoak? Sekulan kasik, ez
meza nausietan, ez bezperetan aurkhitzen
ez direnak, eta hortakotz behinere predi~
kurik ez katechimarik entzuten ez dute_
oak; igande bestetan meza bat enlZuten
badute. ahal bezain laburra hatzemanik,
egun guzia kampo horietan barreyaturik
dabiltzanak; erlisioneko gauzez bebinere, edo gaizki beizik, mintzatzen ez
direnak ; liburu on bat, irakurtzen jakinik
ere, sekulan ikhusi nahi ez dutenak ; sat.
bo.tzerik edo damnatzerik badenez ere
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orhoitzen ez direnak; noizetik-noizera,
edo menturaz behinere, kofesor baten elhe
onen aditzera ez dohazinak.
Jan eta edan, 10 egin, lanarekin ar OOrrokan, atsegin tzarretan, zer-n<ihi harheyamenduetan zoraturik ibil ; hitz batez,
lurrekotzat beizik ez bizi aberen pare,
horra hekien zuhurtzia.
Prediku eta katechimetarat jarraikitzen
baliTe, salbamenduko egitekoaz eta azken
finez orhoitzen balire, balakikete Jainkoak eman dituela hamar manamendu,
eta ez choilki biga, hosgarrena eta zazpigarrena. Ez dutela hihzen ez ehasten,
balentria zayote. Eta nik hortan ere ex
nuke juramentu egin nahi, hek uste bezain garbi direla. Ezen lagunari hitzez edo
egitatez asko zimiko eg:n ditezke, ex osoki
larruturik ere, eta badakigu ebasgua guziak ez direla hide bazterretan egiten.
Zer-nahi izanik, lege guzia ez dago hi
manamendu horietan. Bekhatu da othoitzik ez egitea, edo eginik ere, eskarnio bat
bezala marruskatzea. Bekhatu dire hainbertze arnegu, hainbertze hasarre eta
borthizkeria, hainbertze mihi-kolpe eta
elhe gachto, hainbertze ausartzia eta 01dartze burasoen edo aintzindarien kontra, hainbertze lazakeria eta ez-acholakeria haurren eta sehie'l gainean, hain-
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bertze arinkeria, elhe lizun, atheraldi
zikhin eta moldegaitzkeria tzar.
Horietarik guzietarik egiten dute orgatraka, eta gero diote : Nik ez dut bekha.
tuok !
Zertako bada itsumendu hori? Beren
lazakeria dela kausa. Izpiritua eta konzieotzia herdoilduak dituzte, ilhumbean
daude.
Bainan bederen ez-jakin hori baliatuko
othe zayote Jainkoaren aintzinean ? Ezeta demendrenik. Hori. bera bekbatu da,
ezen behar ziren argitu, eta argi zitezken;
ez bad ire egin,beren lazakeriatik izan da.
Hortakotz borthizkiago beizik ez dire
kondenatuak iZ<lnen.

·.J
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:M 2°. Arimako itsumenduan gertba

?~ galthagaltezke gure gachtakerlaz.

~

:r-"
Gaehtakeriatik ere 80rtzen da maiL _ Berak.
rlirela berejainko. _ Ezdut.ela bertze Erllslo_
lJe.rik beren nahia eta (aotesia beizik.

:J]TSU"ENDUAN ;zan gaitezke gu~
hauren gachtakeriaz. Ezen badi~
re here nahiz itsumenduan dau~
denak, a5ko gauza jakin baino nahiago·
baitute ez jakin.
Deskantsuago jzaiteko ilhunpeak bilhatzen dituzte, erraiten balute bezala: Ez
dakit ongi hizi naizenez, ez dakit ene
eginbidenk ongi bethetzen ditudanez, ez
dakit ene izaitean badenez zerbait aldaratu beharrik, bainan ez dut ere jakin
nahi; sobra jakiteak nahas lezake ene deskantsua, eta orai ez dut bada nik ene
ohidura zaharren uzteko gogorik ; hobe
zair ene ez-jakinean egoitea, etaorai·arte
be~ala gero ere sail berari jarraikiko

I

naiL

Horrelakoek ]ainko handiari oihu egi~
ten diote: Urrunt hadi gu ganik, ez diagu
hire gainean jakitaterik nahi, ez ditiagu
hire manamenduak eta bideak ikhasi nahi:
DiT:erunt Dco .. recede it nobis scientia111
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tuayu11t 1l0!U11ZUS. (J ob, 2 I, 14.)
U SIez Jainko legearen ez jakite horrek
Jujamendutik begiratuko dituen, iduri
zayote kasik hobe dela begiak hetsirik
ibiltzea, iduri zayote aski deja ifernuaz
ez orhoitzea, leize ikharagarri hartarat ez
erorrzeko.
N alaz bada gizonaren izpiritua hona_
taino itsu daiteke ? Eta zinean ha othe
dire gizonak beren buruarell hola etsai
direnak?
Bai badire holako zoramenduan bizi
direnak j eta hekieri ez erran zoroak direh, ezen horrelakoek dute beren burua
gorenik altchatzen.
Nor dire hek ? Hek dire Erlislonerik
gabe hizi diren bat2U ; beren ·gutizia eta
pendura guzieri ausarki jarraikitzen direoak; eta ez baitute oahi argitu. ihes egi~
ten baitute elizatik, ez baitezakete jasan
Jainkoaz eta eternitateaz deusik aipha.
dezaten hekien bichtan; zerbait aditzen
dutenean ere, irri bortchatu. bat egin, trufa
eta blasfemio zombait ahal duten bezala
beta, eta buruak itzultzen baititutze ezeztatzeko izpiritutik egiaren orhoitzapena
bera.
Horiek dire gachtakeriaz itsuturik daudenak.
Lau murruen artean bezala ithorik

:ViiJ.rUffl
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daude, ilbumberik handienetan, utzi gabe
zeruko argiari demendren arterik hekien
ganat heltzeko. Liburu saindllek dioten
bezala, ez baitute nahi zuzenki gobernatu,
ez dute nahi ere jakin zer den ongia eta
zer den ~aizkia :Nolu£t intelligere, t~t bene
ag,r,t. (PsaJ. 35. 4-)
Bainan amarru eta antsia horiek ora
alfer izanen dire; Jainkoaren manamencluak ez dire ezeztatzen ahal ahantziz eta
burutik khenduz; manamenduetarik ihesi
dohana, ifernurat eroriko cia.
lladire bertze asko ez bailukcte Erlisionerik gabe hizi n.. hi, zerurat joan nahi
baitirc. Dainan nahi Jukete Erlisione bat
berell gogorakoa, zerural heldu nabi litezke berek hautatu bide batetarik. Sobra
Z3)'ote ukho egitca ohidura batzueri; estekamcndu eta jarraikit3sun gachto batzuen
u;:tea; sobra layote heren buruari deusetan bihunzea eta jazartzea, iduri zayote
salba ditezkeela Jesu·Krisloren kurutzt;:tik deu5 jastatu gabe.
Hortik zer gerthatzen da ? Niho"rk Cl
baiteye bere nahien araberako Erlisione
huret irakasten, berak here buruen jinko
emaiten dire. Jainko balire bezaJa, berek
moltlatzcn dute ErJisionea beren gOStol":l.
N
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He1}ientzat on dena har, on ez dena utz.
Eta bortcha pochi bat galdatzen duten
eginbide guziak ez dire on.. Hek bazter~
reral eman behar dire.
Eta hola, berek moldatu Erlisione ezti
erfech hari jarraikitzen dire; eta hari jarraikiz saindu handi dire beren begietan ;
eta hek bezala egiten et dutenak bUTU
galdu zoro batzu zaizkote.
Barur egitea, mehe egitea laket ez
zayoten batzuek hilZ handi hau erranen
dute : Ahotik sartzen denak ez du arima
likisten. Ot zer atheraldi ederra! Nark
buru egin dezake holako arrazoin baliosari ?... HilZ hartan Eliza ama sainduaren
legeak ostikatzen dituzte. Bizkitartean
Jesu-Kristok erran du bai : Elizari jarraikitzen ez dena pagano bat deJa; bai.
nan hekientzat ez da bekhatu ;eta zertako?
zeren hek hola nahi baitute egin !
Igandetan mezarat jitea gehienek
onesten dute, ezen bide beraz asko jende
eta adiskide ikhusten eta elhestatzen dituzte, eta funtsean gocho zayote etchetik
zortzian behin atheratzea eta paseun
baten egitea.
Bainan kofesatzeaz, ai ez da berdin!
Horrek bortcha pochi bat galdegiten duo
Diote ez direla kofesatzerat atchikiak: j

eta zertako ? ez baitute nahi !
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Asko bad ire bekhatutik nihola·ere
urrunt ez daitezkeenak. sakramenduetarat usu jarraikiz ·beizik. Bainan gehienek
beren burua itsuturik ezarriko dute, eta
3zkenean sinetsiko dute aski dela ooiztenka hurbiltzea. Behin edo bertze bekhatuak kofesor bati erran, eta gero
bizitze berari aintzina jarraik, ase bethi
gutizia eta pendura tzar guziak; hola
zayote eder. Hitzeman dukete bai kofesarari utziko dituztela holako eta halako
bide galgarriak; bainan ezin utz bort·
chamen aphur bat gabe! Ber.1Z ez dute
bortchamenik eginen beren buruari. eta
hori da hekientzat egiazko Erlisionea j
zertako ? zeren hola nahi baitute !
Orabat elhe lohi erraile hek, asko jestu
eta ausartzia lizun dabiltzaten hek, beren
barheyamenduaz hainbertze bekhatu egiten eta eginarazten dituzten hek, uste
dute guziek girichtinoki hizi direla. Nolaz
bada ? Libertitu behar delako estakuruan.
Jainkoaren debekuak eta garbitasunaren
zedarri hertsiak behar litezke lehenik eta
orOl gainetik atchiki. Bainan deus holakorik ez da hekientzat, eta zertako? ez
baitute nahi !
Holacbet, Jainkoaz trufatuz eta beren
jaidura tzarrak asez, nani lukete batzuek
eta bertzek zerurat heldu.
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Ez zueo bertzerik egiten Luther here_
tiko famatuak. Gure egiazko Erlisionea
ora aldaratzen eea nahasten an zueo;
here gisako erlisione herri bat egiten ari
zuen; eta norbaitek galdegiten hazion :
ZCr"tako. zer botherez eta zer arrazoinez
irakasten dituzll gauza berri boriek?
I hardesten zueo: Ez dut bertze bathe_
rerik eta bertze arrazoinik, eoe nahia

beizik, eta hort aski da.
Orobat holako girichtinoeri galdegiten
bazaye zer botherez eta zer arrazoinez
dieten ongi eta zilegi direJa Erlisioneak
debekatu gauza batzu, Eliza katoJikoak.
debekatu eginbide batzu, ]ainkoaren mi.
nistroek debekatu sineste batzu; ihardetsiko duce: Gure bothere eta arrazoin
g'uzia hau cia : guk bola nahi dugu, beraz
hola behar cia; guri hola ontsa zauku,
beraz ez da gaizki!
Oi itsumendu zoroa, uste ukhaitea
gure nahirdt bihur dezazkegula Jainkoa·
ren nahi soberanoak. Enganiorik ergelena da hod.
Jesu~Kristok ez gaitu ez jojatuko gure
jaiduren arabera. gure uste gezurtien
arabera; jujatuko gaitu Jainkoaren eta
Elizaren manamenduen arabera. Eta
hambat gachto gurelzat baldin haren
Erlisioneaz bertzcrik hartu izan badugu.
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Erlisionea egina da guzientzat, eta gll.
zientzat ber·bera da. Eliza saindllari bakharrik eman dio Jesu-Kristok haren ira·
kasteko botherea, eta erran izan dll :
Elizari behatzen ez dena, pagano da eta
ez girichtino. Munduak eta mllndutarrek
zer~nahi erranen dute, zer-nahi eginen
dute; bainan Jaunaren erranak bethi
egiak izanen dire. Eerak bela die: Iragane? di;e zeru-Iurrak, bainan ene hitzak
ez dire lraganen: C{8!um et'terra transtOU1tl, verba autem mea non tramibunt.
(Matth. 24, 35·)
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3°. Arimako ilsumenduan gerths
. daileke Jainkoaren gazligu ikha: ragarri batez. = = =: =: : >00
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Itsumendu hor! daitekelaJalnkoak berak eman
gaztigua. - Urguluak jaut!larazten duela gaz·
tlgu horl. - Berdin Jalnkoaren graden a:rbuyatzeak jautsarazten duela.

0

itsumenduan eror gaitezke Jainkoaren gaztiguz. Liburu sainduek eta Eliza sainduak
irakasten deraukute Jainkoak zombait
aldiz bekhatoreak gaztigatzen dituela
mundu hllotan berean, hekien izpiritua
enganioan, itsumenduan erortzerat utziz,

A

ZKENIK

eta hori dela guretzat gaitz handienetarik
bat.
Gaztigu hori egiten du bereziki urgu~
lutsueri eta haren graziak sobra arbuyatzen dituzteneri.

U rgulutsueri. - U rgulua, hampadura,
Jainkoak oroz-gainetik hastio du. Hortakotz ikhusten ditugu aingeru gachtoak,
beren urgulua gatik, ifemuko zolarat
aurthikiak; ikhusten ditugu gure lehen
burasoak, urguluz bekhatu egin dutela-
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kotz, lurreko parabizutik kampo igo r.
riak,Urgullla da Jainkoaren kontrako ja.
zartze guzietarik gachtoena. Hunmrik
ageriko da errechki. Gu-baithan ex da
deus dobainik Jainkoak ezarririk baizen,
ezeD dueJa ord.ino zombait urthe ez gin en,
eta ex diwgu gure buruak guhaurek egin.
Ala gure izaitea, ala gure izaitearen dohain guziak norbaiten ganik heldu zaizkigu. Eta nor daiteke gure humaTen eta
6"ure dohainen egile hura, baizik ere
Jainkoa? Ipse juit nos et non ijJsi nos.
(Psa1. 99, 3·)
Baliobada beraz balio .duenik gure
gorphutzean edo gure izpirituan. guziak
Jainkoari ZOT ditugu. Eta balitt norbait
bertzek baino jakitate gehiag-o duenik,
bertzelarik ikhasiak ditu, eta aroren bu·
man Jainkoa da bethi jakitate guxlen
ithurburua eta iguzkia. Eta bestalde nark
eman derauzkigu ikhasteko indarrak eta
ahalak? Jainkoak eman derauzkigu eta
hura gabe ez ginuen sekulan demen:lren
gauzarik ezagutuko.
Eta ex: choilki Jainkoak egin gaitu,
bainan omino iraunarazten gaitu, gor·
phutzean ala izpirituan i eta den gutienik
uzten baginitu, berehala ezeztatuak gini.
tezke.
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, Beraz aIde orotarik gore izailC guzia
Jainkoarena da. Hortik. gure izaiteaz edo
gured,obainez urgulutansartzen garenean,
berdin bertzeak arbuyatzen ditugunean,
Jainkoari bakharrik zor den ohorea gu.
ietzat ha~tu nahi dugu eta ebasten bezala
diogu, haren heioerat eta gorago altchat·
zera ausartatzen gare.
Hola egio zueo Luziferrek bertze ain.
geru gachtoekin, eta hortakotz jo ditu
berehala jainkoak ifernuko gaztigu eler·
nalaz. Bai, urgulua da Jainkoari egiten
abal zayon jazartzerik bonhitzena.
Eta hona zertako itsutzen dituen urgulutsuak. I[sulzen ditu gauzarik haudienean eta beharrenean. Hrlisione sain.
duaren gainean.
Urgululsuen aphaltzeko ez dezake
Ja.inkoak igor gaztigu zuzenagorik. Ezen
itsutuz geroztik Erlisionearen gainean,zer
halio du gizonak? Iduri kampoz zerbait
bade1a eta funtsean deusik ez. 1ainkoaz
eta jainkoaren legeaz gabetua dena.balitu
ere gainerako guziak, deusik ez da. Ba,
nahi duzun bezenbat ontasuD, kargu eta
ahore, bainan horiek ora dembora labur
batentzat beizik ez. eta laster RLJZietarik
buluzia egonen. Jainkoaren ezagutzea,
haren beldurtasuna eta haren manamendueD arabera biz;tzea, hari da egiazko
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handitasuna, bizitze eternalerat deramaoa,
eta hori ez duenak deusik ez duo
Jainkoak itsumenduan erortzerat llzten
duen gizon edo emazte urgulutsua, hain~
bertzetaraino bere buruax hartua da, non
ex baitu nahi izan argitua ex bidatua here
salbamenduko urratsetan.
Ez Liburu sainduak, ez Elizako irakaspenak, ez hainbertze Dotor jakintsun
mundua argitu dutenak, ez dire harentzat
aski. Hekien aldean urgulutsu horrek ez
dazki oraino fJ€abak, eta bizkitartean aski
derauka bere burua hekien guzien aT
buyaueko, debalde uzteko, eta bere erlisionea berak egiteko. Ahanzten du,Elizaz
kampo jartzeaz geroz, ez dela sa[bamendurik.
Hain da urgulutsua non ez baitu bere
burua aphaldu nabi zeru-lurren nausi
soberanoaren aintzinean, ez cia jarraiki
nahi Jainkoak bere Elizaren mediol irakasten dituen sinesteri eta eginbideri.
Eta maiz zertako? Edo dim pocbi bat
duelakotz, edo mintzaya zerbait badakieJakotz, edo gehienetan gaizki bizi delakotz.
Horrelako jende batzll dire Jainkoaren
kontra jauzten eta oldanzen. Eman dezagun, diren baino ere miletan gehiago
direla sortzez, ontasunez, karguez, edo·
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win bertze dohainez. ler erran nahi du
horrek?Ez dakite bada Jainkoaren begie.
tan handiak eta ttipiak oro berdin direla,
harek guziak ezdeusetarik egin dituela,
guziak lur berean usteJarazten dituela;
erregerik borthitzenak ifernurat berdin
aurthikitzen dituela, hola hadute merezi,
eta eskale chumeenak zerorat altchatzen
dituela, sainduki hizi izan hadire ?
Holako urgulutsua Jainkoak uzten du
here zorokeriari, uzten du itsumenduan
erortzera, halako moldez non here sineste
eta here eginbidetan osoki makhurtzen
baita, et.:'l. ez baita ohanzeD, ez baitu
ikhusten nola hethikotz galtzera dohan.
Asko gauzetan menturaz jakintsun izanen
da, bainan ga'uzarik beharrenan, Erlisio~
nean eta salbamenduko eginbidetan, ex
dakike hamar urthetako haur batek bezen·
bat, ez dute harek bezenbat ezagutzen
zer diren ongiaren eta gaizkiaren ondo~
rioak.
Jainkoak gaztigu hori egiten du oraino
haren graziak sobra arbuyatzen dituz~
teneri.
Bekhaturat erori denean eta beokhatuan bizi denean, Jainkoak zombait dem~
borax bai·eta frangotan dembora luzez,
emaiten diozka graziak asko g-isetara.
Predikuez, barneko arrangurez eta ausi-
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kiez, bertzeren eginkari ouez eta irakasbidez, heriotzearen eta eternitatearen orhoitzapenaz,konbertitzerat gomitatzen duo
Bainan bekhatorea guzieri jazartzen
bazayote, guziak arbuyatzen eta ostikat_
zen baditu, huts beretan aintzinago eta
osokiago thematzen eta borthizten bada,
ai azkenean bethetzen da neurria, eta
geroztik Jaitlkoa eneatzen bezala da ha.
ren ondotik ibiltzeaz, khentzen diozka haren arima argitzen eta hunkitzen zituzten
grazia bereziak.
Orduarte gra:zia berezi hek erraiten
zioten arclura: Zet probetchu duk gorphutza hazkar izaitea, arima hila baduk?
Zer proberchu huke mundu guziaz ere
jabetzea, arima bethikotz galtzen baduk?
Arima gal, ore gal !....
Eta bertze hainitz h01ako arrangura
eta argi emaiten ziozkan Jainkoak, bainan
azkenekotz urrundu eta ichildu da, bere
gain utzi du bekhatore sordiesa.
Eta geroztik bekhatore hori aurkhitzen
da ilhumben erdian. Ez du kasik urrats
bat egiten ifernurat ez dohanik. Eta biz·
kitartean hura ez ohartzen! Hura bethi
deskantsuan egoki biderik hcberenean
balitz bezala (I) !
J. C'est urle verite incOIllesl:l.ble que Dieu ..n:uglc quel·
quefois les homlIlCS. Et qu:md l'aveuglcment des homlDeS
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entre da..'lS l'o:rdre des divinl dkrell, il eit de la foi que c'eit
Dn effet du p~eho!', p:uce que C'<:$l une des peines dunl Dieu
punitle pkbl!-. (BOIlroaloue.)
I. Qgim secrelus es 1 HabitaPI in elIcelsi.5, in silentio l
Dew; lOl.us el DellS m!"lrlul, lege infltigabili IparterlS p;e.
nalescrciate$ ...per iWell... cupidit"t"2. Relinqullnl iter rectum et Ilmbll12nt per vhu lenebros2ll ;
I..iI:tlUltur c\Ull lnal.fectrinl el cxult,l.nt in reblls.pessimil.IProv.
2, 13.)
3· Bi\)unl iniquitalem sicut a.<jll:lm. (Job. lS. 16.)
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borthitzena; ezen orduan errechtasun gehiago beizik ezluketearimaren salbatzeko.
Bainan itsumendu sordies hortan eroriz
geroztik, non cia salbatzeko bidea ? (I)
I. Omnium judicio, ilia peen:!. in hoc mundo eensetur e~
muiml1, quao: hominem in peccato magis induu.t ac in Indo
.ob6rml1l: qmc exc:eC:L! iIIinl intellectum, ne periculosull1
.anim:c sta-turn agll<)SCA1. (Uelledu$.)
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[l

hunen laugarren zathian
erran dut oola asko sinestegabek
zer-nahi derasaten Erlisionearen
kontra, eta gehienik merkhatuetan eta

L

rUURU

ostatuetall.

Nor dire bada eta zer dire: hola mintzo
direnak ? Othe dire jende argitu jakintsun
handi batzu ? Dthe dire jende prestu eta
zubur saindu bauu ? Ai ez, ez. Kontralar,
hek dire ErHsionea batere ezagutzen ez
dutenak, edo bihotz galdu eta errebelatua
dutenak ; eta bethi kasik bi eskas horiez
betan joak direnak. Askotan othoitzak
berak ez dazkite, eskolako haur ttiki ha·
tek hoheki CZ3J?;utzen du bere katechima
ezenez gizon espantu egile harek. Bainan
ttiki baditu here jakitateak. handi eta
borthitz ditu here pasioneak. Eta oola
Erlisione sainduak kondenatzen baititu
haren barneko edo kampoko desordre

ERLlSIONE....

hek, ai ez dezake jasan Erlisionea, nahi
luke ezeztatu. Hortik hainbertze e1be
gachto, hainber.tze gezur eta moldegaiz_
keria Ez dll sosegurik, alhan du bethi
bere mihi gachtoa, galdu beharrez Erlisioneko irakaspemik, Erlisioneko jendeak, Erlisioneko gauza eta egitate guo
ziak (I).
Zer zalapartak abere ga~te bat uztar.
nan usatu behar denean, edo nIdi hexgaizbat hezi nahi denean !Orobat ikhusten
d.a pasione ttarrez ha.rtua den jende ha.
ren baithan. Erlisione saindua uztarri bat
bezala da, ]ainkoak berak emaitenderauo
kuna gu chuchen joanarazteko ; da oraino
brida bat bentzutzen dituena gure pendura
mutiriak. Eta nola abere han~k, zaldi
harek, nahi baititu chehatu llztarri hura.
brida hura ; orobat jende barek Jain.
koaren manu·debekuak ezeztatu nahi ditu.
Erlisione sainduak hertsatzen du ; sobera
zaizko esteka horiek ; nahi da trabarik
gabe ibili bere bide galduetan ; eta borta.
ketz, ero hautsi eta trenkatu beharrez, Cl
dauke gaizki mintzatu gabe.
Ai urrikari izan behar dire eta hainitz
1.0 ID~'OS homi.nes, qm cum es5e vollmt mali, nolullt_
¥eritatem qui dalllll~nnH lIlali ; nolunt tnim eIolll eae quod
e.t, cum lp$i debcanc nullomodo eue quod sunl, ut ipsa Into
nenle mulentUr, lIC ipo~ judicanle d:lmmenlur. (5. .\Ul;U5t,
Trarl, 90 IJI/Mr EtJlmf·/N'I, de dap,15·j
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urrikari hota mintzo eta hola hizi dire-

nak.
Zer pentsa heraz hekien erranez ? Gezurra dioteJa eta gezur guzietarik bandiena. Ezen gezurra da egiaren komra
mintzatzea, eta zer da Erlisione saindua
egia hem beizik ? Erlisionea da Jainkoa
bera guri miotzo zeraukana ; eta Jainkoari berari kontrestatzen zayonak, ageri
da, gezurra dio.
Gezurtia ez dugu sinesten ; bada Erlisioneko irakaspenelJ kontra mintzo dena
gezurtaririk sordiesena cia ; ez zazula beraz hehinere sinets.
Egia orok maite dugu ; orok estimatzen
dugu bethi egiaz mintzo dena ; emaiten
diogu gogotik gure fidantzia 0503. Ai
bada guziek ezagutzen dugu norbait omren gainetik hethi egia erraiten duena,eta
hura da Jesu-Kristo. Harek ex du ira.
kasten, eta ez dezake irakats egiarik baizen. Hots beraz besarka. detzagun osoki
gure Jainkoak irakasti egia guziak.Ez dadiela sekulan Eskualdun bakhar bat izan,
sineste katolikoad deusetan ukho egint:n
dionik.
Nor-nahik zer nahi erranik ere, JesuKristoren manu debekuak izanen dire
bethi egiak. Zerua eta lurra iraganen
dire, bainan Jaunaren hitzak ez dire seku-

.
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lan iragane.n.. Jarraik heraz gure Jainkoa_
ren irakasmen eternal horieri; ex batzueri
choilki, bainan guzieri, ezeD guziak berdin eteroalak dire; eta guziak eternalak
direlakoIz, guziek elgarrekin behar gai.
tuzte eternitate dohatsurat helarazi ; ha.
lako moldez nOD, bat bakharrik ukhatzen
baginu, haren eskasean bethikoIZ gal bai.
ginitezke.
Bertzela ere zer zoriona guretzat, egia
eta sineste etemalen ~inean bermaturik
eta osoki jarririk bakean egoitea! Han
belhi izpirituko eta bihoIzeko se:gunamena ; han zerurateko bide cbuchena eta
zelaya; han egiazko deskantsu gosoak
orai beretik. Ai ez baita ez berdin gizo.
nen erranez eta irakazmenez! Gizon hoberenak barat-hunat frango badabila bere
elhetan urthe batetik berIzera. Zee dai.
teke bada gizon sineste·gabeaz? Huni
jarraikitzen dena. itsu bati jarraikltzen
da. Eta oola itsuak eskuin eta ezker norat-nahi jaiten baitu, berdin harek ere
badabiltza behaztopa [rango. Sekulan ha.
rentzat bide segurrik. Egon beltcb eta
bihar churi. haizearen pare bethi itzulika
1labila. Horrelako gizon fedegabe batek
erraiten zuen bere azken egunetan : Opi.
nione bezenbat hoitchineko izan banitu
eoe bizian, etchea urrhez bethea Duke.
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Oi dohacsu miletan gu guziak, Eliza
katolikoaren besoetan sortu garenak.
Gure Erlisione saindu horrek bethi egia
berez argitzen eta hazten gaitu. Ordainez
guk ere bethi haren irakasmen guziak
osoki besarka eta ma.ita detzagun.
Aski otluda sinestea?- Ez, sineste.a
et da aski. Alferretan errd,nen duzu egia
guziak sinesten dituzula, ez badituzu egi·
ten sineste horrek manatu urracsak;
Quid proderit, sifidem quis dieat se habere, opera autem non Ir.alJeat? (Zac. 2.)
Zer da gorpbucza. arima gabe ? Gorpbutz
hiJa.Orobat redea obrarik ""be,rede hila'
Fides sine operilJus1itortua cst. (lac. 20.)
Baduzu sehi bat; erraiten derakozu:
holako eta holako tanak egin zaitzu
egun. Sehiak ihardesten derauzu: Ezagutzer zaitut bai ene nausitzat, eta ikhus·
len dut zuhurki mintzo zarela, bainan ez
dut nik egun hunkituko lanik. ler erTaD
zinezake holako sehiaz ? Ez duzula haren
beharrik! Eta kamporat eman zinezake.
Dens onik egitekotz, sehi batek behar
ditu, ez choilki gogoz sinetsi bere nausiaren erranak. bainan oraino eskuz obratu.
Berdin gmaz. Salbauekotz ezinbertzea
dugu lehenik osoki sineslea Jainkoaren
irakaspen guziak, eta gero obratzea eta
egitea.
t
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Bestalde ez da aski batzu egitea eta
bertzeak bazterrerat uztea. Orachteko
sehi horrek berak erraiten balu nausiari:
Lan horiek ez dire guziak ene gustuko·
hau eginen dut, bainan hum ez; hOfral
joanen naiz, bainan harat ez.... uste duz u
nausiak onets lezaken? Nik ez dut uste.
Holako elhe guti heh.r luke kamporat
joaiteko eta sekuJan gehiago etche hartan ez sartzeko.
Bada gu zer gira? Jainko handiaren
egiazko sehiak; eta atchikiak gare Nau.
si soberano borren manu guzien bethet.
zerat. Ez da beruz guri manamendu ha.
ten onesta eta begiratzea, eta bertze baten uztea eta haustea. Guziak behar dim.
gu onetsi eta guziak begiratu.
Fedeak ez du gu·baithan izan behar
gauza alrer bat, gauza hilik dagoen bat.
Egia da siaetsi gabe deus ez dela egiten
salbatzeko, bainan berdin egia da sineste
bori bera deusik ez dela non ez den obretan emaiten. Konparancza bat egin dezagun. Herri urrun batetara abiatua zare,
eta oola ez baituzu ezagutzen bidea, la.
gun bat, gidazaile hat hartu duzu zurekin.
Biderditan lagun hod eritzeo zaizu eta
hiltzen. Hila izana gatik, aIdean duzu
oraino zure gidazaiJearen gorphutza. Eta
bizldtartean ez othe da egia galdu duzula
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zure Iaguna eta ez duzula gehiago gidazailerik ? NoJaz bada? Ai gorphutz ho~i bera ez baita deusik, ez baita zure bidatzeko

gai.

Berdin dago Fedeaz. Jainkoak eman
derauku F edea gure bidatzeko lurretik
zerUt-at, helarazteko demboratik eternitate dohatsurat. Bainan ohart huni; apostoluak dio obretarik heldu dela Fedearen
bizia, eta nala garphutz bat hila baita
arima galduz geraztik, berdin hiltzen dela
Fedea obretarik gabetua den bel' : Sicut
corpus sine spirit" mortU1t11t est, ita et
fides sille o/JerilJus martua est. (Jac. 2, 26.)
lure sineste hi! horrek ez zaitu gehiago
zerurat bidatzen ahal, ez zaitu sekulan
eternitate dahatsurat· helaraziko. Halanala bidelant itsua ez baitjteke joan aintzina bere gidaria gaIduz geroztik,.zuk ere
ez duzu demendren urratsik egiten ahal
obragabezko sineste hilarekin. Debruak
ifemuari badu bai sinestea, bainan deyagoraz eta marrurnaz dago, zercn-eta sines·
te alfer hura ez baitzayo baliatzen ahal :

Et da1/l01IeS ,redl~nt, et contremiseunt.
(Ibid.)
Hainitzgaltun.riireya, sinestea izatta
gatik, ooren eskasea11 ? - Ondikotz bai
asko eta asko holachet galtzen dire, ez federik.ez izane'z, bainan fede biziaren arde,
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fede bit eta alfer batean egonez. Aski
zure ingurunean behatzea; ochala
zeronekezbazinu holakozorigaitzik!Ikhus
beraz zer kalte handiak egiten dituen fede
hi) horrek zure baithan edo bertzen baithan.
Non dute egiazko fedea hainbertze
girichtinoek : jakin 000 behar jakin sal.
bamendua dela hekien egiteko baitezpa.
dakoa. hekien entsegu guziaknahidituena.
eta bartaz, gauzarik ezdeusenaz bezenbat
ere, ez baitute artha egiten ; ora su eta
lama lurreko ontasunentzat, munduko
jostetentzat, gorphutzeko atseginentzal,
bainan lazo eta ez·achola Jainkoarentzal,
arimarentzat eta eternitatearentzat. Bertze lan presarik bada, othoitz baten egi_
teko astirik ez; egiten direnak ere, molderikgabe. Sakramenduentzat eta benze ditugun salbatzeko laguntza saindueotzat,
deus lebiarik. H itz hatez, erraiten fededun garela eta bizkitanean deus gUll
egiten salbatzeko, zer da hari baizik ere
sineste hila eta alferra? Quid proderit.
zee baJiatuka zauku ?
F edeak erraiten du : Jainkoa oroz gainetik behar dugula maitatu, eta bori dela
manamendu guzietarikhandiena. Sinesten
duteya hori, hainbertze mundutiarrt:k.
zoinentzat ez baita iganderik'ez bestarik?
dUlU
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EJizan sar.jalRi zerbait eginik ere, Jainkoaz baino miletan gehiago orhoituak
eta hartuak haitire heren libertimenduez
eta barreyamenduez ? Ez baitute amersik eta surik heren gogora)co bilkhurenttat eta bekhatuzko bidentzat beizik?
Horiek menturatzen ahalothe dire erraiterat egiazko fedea baduteJa ? Obrak
lekhuko!
Bertze hainitzek miletan entzun dute
urguJua bekhacu guzien ithurburua deJa.
Jainkoak ez duela deusik hala arbuyatzen, hortik heldu dela gure salbamendu;lrentzat traharik gachtoena. Eta bizkitarlean ez dezakete aski pentsa beren buruaren goratzeko eta hanpatzeko. Hortara
dohazi hekien elhe, beztitze eta higitze
guziak. Beha dezazun hekien etcheari.
hekien familiari, hekien soineko aphaindurari, ez duzu bertzerik ikhusiko agertu
beharra heizik, bertzez gorago altchatu
nahia beizik. Beren burua dute aldaregainean ezarri, eta goiz.arrats isentsu
kolpeka eta agurka ari zaizko. Non dute
fedea?
Jondoni Paulok erraiten derauku ez
deja girichtinoen artean aiphatu behar ere
Johikeriaren izena. Egia hori sinesten
othe dute hainbertze gizon ez·acholek;
hekien mihiak ex baitu botatzen elhe
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tzarrik baizen ; ez bailire bilkhura batean
agertzen ahaJ, non ez dituzten guziak
izurristatzen? Hortan baratzen baJire!
Bainan ez; elhetan bezala, obretan ere
tzarkeria eta eskandala dariote; hek
dituzte herrietan ibiltzen asko dantza
lizun eta josteta ahalgegarri; hek dituzte
arima innozentak gaizkirat elemeniaka
aurthikitzen. Ageri da horiek ez duteJa
egiazko federik.
Hitz batez non dute sinestea girichtino
hek guziek. zoinek jakin bekhatu mortal
bat aski dela ifernurat erortzeko, eta bizkitartean bekhatua UTa bezala iresten
baitute? Badakite· noiz-nahi hiltzen ahal
direla. ex dutela oren bat segurrik, eternitatearen begi.hegian direla gau eta.
egun ; eta bargatik deskautsu daude ilhabeteak eta urtheak bekbatu mortalean!
H erioak, ohoin baten pare, gutienik
ustean harrapaturen ditu ; eta hori berek
ikhusten dute; bainan ez dire onerat
itzultzen, zoramendu ikharagarri batekin
irriskatzen dute beren sekulako eternitatea. Egiazko fedea othe dute horrela-

koek ?
Ai ! ez da kasik g-ehiago federik lurearen gainean. Ttiplak eta handiak, ora
beren zeibarretan dabiltza. Guti, arras
guti, egiazko sinestearen bide chuchenari
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jarraikitzen denik. Hortakotz, obrarik
gabeko fede hila beizik ez dutelakotz,
el'ran diteke asko arima galtzen direla.
Obragabeko girichtino horiek, sineste
gabeakbezembatmintzodire maiz Erlisionearen kontra. Batzueri eta bertzeri erran
behar diotegu Liburu Sainduekin: Ichil
beitez zuen so)as bampurutsuak; zuen
ahotik gibela beitez elhe zoro eta gezurti
horiek, ezen itsu batzu zarete eta deusik
ez dakizue. ] ainkoa da bakharrik jakitate
guzien nausi eta jabe, eta harek ez dakien
czagutzarik ez da. (I)
Egia bera den Jainko handi horrek
bidatuko ditu fededunen urratsak ; sineste
zuzenetan zainduko ditu, eta egun batez
altchaturen desterruko herrautsetik zeruko ospe eta distirantza ederretarat. Bainan zuek, sinestegabe sordiesak, ai galduko zarete, ezen ]aunak jujatuko ditu
lurreko lau izkinak, eta bere etsai guziak
ihurtzuri kolpeka chahutuko dim. (2)
Eta azhenean entzun zazu zer dion
neurthizlariak:
Saindu a:lu bekhatore
I. Nolite mullipliearc loqui subl.imll. gloriants ; rec:ednt
'l'elerr. de Ole ve5tro, qci:l D(U5 sdentiuwIl DO-aUDIl$ at et

ipsi p~tllreogiw.ioue5. (L. Rq. 2,3.)
2. Pedes sanetonllll 5Uorum se....a.bit.,. !IIlscitat de pul... e~
Ul ~lillm ,glorl~ teneat. .. impli ill lenebril contieescent, Dominus judlcabit fines terrre.•. super IpsOl tonabit. (/6irl.)
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Gjzonar~n bizia
Amets arhin baten pare
suntsitzen duk guua ;
Justua duk hegaldatzen

Bozki zeruetara,

Gachtoa zuzenki jausten.
Ifernuko leizera.
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J:ainkoak zer asmatu duen glzon bekhoreak
bereganat blltzeko. - Hortarakotz emalten
derauzklgdn laguntzak. - san Frant.s88 &1sakoL - Heren·Ordrea. - zer lndarrak eta
probetebuak I - Leone hamah.lrurga.rrenaren.
gomltu hunklgarrlak.

m

zertako athera gaitu
ezdeustasunetik ? Zertako egin
g:;aitu ? Zertako em:;aD derauku
gure izaitea ?
H una zertako.
Jainkoa bethidanik dohatsu zen here
baithan, eta haren dohatsutasuna izarigabea zen eta nasaya. Bainan haren bihotzari ez zitzayon aski bera bakharrik dohatsu izaitea ; nahi zuen bertzeri ere dohatsutasun hod gozarazi. Eta hortakotz egin
zimen ~jsonak.
Hon da beraz gizonen helburua eta
azken chedea : lur huntako bizl laburraren ondotik igaitea Jainkoaren ganat.
Jainko haren dohatsutasunaz beraz gozatzeko.
Bainan zer gerthatu zen? Gizonak egin
zuen bekhatu. Eta bekhatu horrek hautsi
eta trenkatu zuen Jainkoaren nahikundea.
AINKOAK

]

334

ERLlSIONEA.

bethiereko zorionerat helarazi nahi giui_
tuen nahikunde hura~ Gizona baztertu eta

zeihartu zen here bidetik, Jainkoa-ganako
bidetik. Eta Jainkoaren dohatsutasunerat
lehiatu behar orde. haren ganik urrun
zabilan. Ez ufrun choilki. bainan oro bihurririk eta gaizkirat itzulirik. bazohan

Ieizetan behera, bekhatuz bekhatu. bet.
hiereko zorigaitzerat.
Halarik ere Jainkoak ez du etsitzen
eta huna zer 35matu' duen gizonak her-

riz ere bere ganat biltzeko.
Bera gizon egiten da,gure izaite chume
eta eroria hartzen du, beretzen du, Jain-

koa bexain gora altchatzen du; eta kurutze baten gainean. bere odolaz eta

heriotzeaz, zerua berriz ere idekitzen derauku.
Ba bainan zero eder bactarat heltzeko

behar ditugu laguntzak, indar bereziak.
Jesu-Kristok berak eman derauzkigu laguntza eta indar horiek, eren irakatsi
derauku sinetsi behar dugun egia, eman
derauku atchiki behar dugun Jegea, esta_
blitu izan ditu grazian ezarri behar gaituzten eta aberastu behar gaituzten sakram~nduak ; eta, dohain horien guzien gutartean bethi iraunarazteko eta emendatzeko, asent~tu izan du gure Erlisione
saiodua, Eliza katolikoa.
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Eta orai, ohart huni: Jesu-Kristok
berak eman laguntza eta indar horietaz
bestalde. bertze laguntza eta indar batzu
badire Izpiritu - Sainduak asmatzen eta
agertzen dituenak Elizaren bidez. mende
bakhotcharen beharordu berezien arabera.
Eta han-hemenka agertzen diren las.untza
berezi horien artean, handienetank bat
izan da bethi Saindu batek edo bertzeak
emaiten duena (I).
Nor orthe dugu Elizak oraiko dembora hits hotan irakaslen deraukun
Saindu laguntzailea?Hura da San Frantses bere Heren-Ordreko grazia bereziekin.
Hamabigarren mendeall sorthu zen
San Frantses Asisakoa.Mende liori behinere izan den tzarrenetarik bat zen (2).
Bainan Jainkoak ez du sekulan ahanzten
I. Liberator gclle.i~ humani.Jesus-Chrislus.fon~est pe.ennis
:l.tqueSerpetuusomnium !>ono.um q~ ab inlinilJl Dei benignitate a nos ptoficiseuntu•• il:t f.lan~ ut quisemel mundum se.vnvit idem sil in omDe$ SlJeCU Orurn o:1ales. serv".lu.ui. ..•. lis
autem qu:e diximus fort~ insideotibus malis. $imul at; solatii
venit divinit'l$ pl(lVis:t m:tturit:ts. fere jubel Dells continuo vi.
rum :tliquem in lerris exisu:.e non unum de multis, sed ~Um
mum cl sin,ul:trem, quem resl;lucnd", willis publicae p,~Ii.
c;lIl mune.;'
(Leo XIII, Encyc. AuspiClUo.)

2. Harum "irluLum, ~~Io duodecimo, magna appareb:lt
ioopia, dtm nimis mulli,penilus mancip.ui rebus humaois,:tut
appetenlia hon<)fum aC di,'itilllum illSanrrcnl, aut per IUl<um.
et lihidincs :t:t:ttem :tgerent. (Leo XIII, Encyc. Auspiealo.)
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here Eliza saindua, eta holako dembora
gachto etsituetan igortzen du bethi norM
bait langile indartsu,. eta langile hori
aski da leizetik atheratzeko mende tzar_
renak eta jendaki galduenak.
Hola zen gerthatu hamabigarren men_
dean.
Egun batez, gure Saindua othoitzean
dagoelarik, ]esu-Kristok berak erraiten
diD: Zeaz eta altcha zawene etchea, ene
Eliza maitea, ezen ikhusten duzu nola
erortzera dohan.
San F rantses berehala lotzen da Ianari.
Biltzen ditu lagunak eta erraiten diote :
Jainkoak ez gaitu choilki gure arimen sal.
batzeko deithu, bainan oraino bertze hai.
nitz arimen salbatzeko.
Goazin beraz herriz-herri, eskale batzu
bezala, oinekorik gabe eta piltzarrez beztiturik. Eta noh Jesu-Kristok mundua
salbatu izan baitu kurutzeko bere oinazez,
berdin guk ere arimak salbatuko ditugu
gure bizitze aphal eta garratzaz.
Ai beha zazue zer desmasiak dabiltzaten bazter guzietan urguluak eta lohikeriak. Ala erregek, ala aitoronsemek, ala
jende arruntek ez dute bertze ametsik.
baisik ere urgulua eta lohikeria.
Hitz batez, ore galtzen ari dire eta
Elizak uzkailtzerat dohala iduri duo
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Guri da guri, gaitz horien sendotzea
eta Elizaren laguntzea; eta hortarakotz
jarraik gaitezen Jesu-Kristoren e~ranari:
Ez dezazula izan ez urrherik, ez zilharrik,
ez dirurik. Bidean zabiltzalarik ere, ez
dezazula izan, ez soinekorik, ez oinetakorik, ez-eta makhilarik.
Cbede handi eta eder horren ariaz. san
Frantsesek egin" zituen lehenik biOrdena,
bat gizonentzat eta bertzea emaztekientzat; eta hekien bidez komenturat bildlJ
zituen bainitz arima eder eta garbi.
Ba bainan munduko jende guziak ez
zitezken sar komentuan !
Munduko jende gaicho horien probetchutan huna zer asrnatu zuen san ,Frantsesek: munduaren erdirat hedatu zuen
komentuko bizi-moldea.Eta nola? HerenOrdrea asentatuz eta munduko beharren
arabera moldatuz.
I-Iamabi ehun eta hogoi eta b-atean
(! 22 I) T ozkaneko herrialdetan ari zen
san Frantses misione emaiten. Eta han
aurkhitzen du gazte deniborako adiskide
min bat, Luke.sio. Adiskide hori Frantsesen predikuek hunkitzen dute. Ez zen
orduarte hoherenetarik eta guzjz sobra
estekatua zen lurreko ontasuneri. Bainan
Sainduaren elhe sarkhorrek halako azote
zartaz joiten dute non here bekhatuen
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lotik ihazartzen baita. Diruaren esteka
guziak trenkatzen ditu, badoha san
F rantsesen gana eta erraiten dio : Oi ene
Aila, niri eta nere emazteari ema~uzu
bizimolde berri bat, nahi ginuke Jesu.
Kristori hurbilagodanik jarraiki.
Gogo onez emanen derautzuet. ihardesten diote Sainduak, ezen aspaldian
hiru(ganen Ordena baten asmua buruan
derabilat. Ezkondueri eta munduko jende
suerte guzieri irakatsiko diotet Perfeta_
sunean ausarki aintzinatzeko bidea (I).
Lukezioeta haren emaztea Bona-Dona r
jarri ziren lehenik Heren-Ordre hortan.
Laster Italian, Frantzjan. Alemanian.
Espainian, Europako eskualde guzietan,
zer ·nahi jende, aberatsak nola erromesak. elemeniaka Ordre berrian sarthu
ziren. Hainbestetaraino non Elizaren
etsay batek, Piarra de Bifiek, Elizaren
bertze P.tsay bati, Frederik Alemaniako
emperadoreari igortzen baitzion: Ez da
nihor Ordena hortako ez denik. Armada
handienjlk baino kalte gehiaRo egiten
derauku, Heren-Ordreak ezen bihotzak
oro gu-ganik urruntzen ditu eta osoki
I. Quawobrem c;lun. Data c$l vlro sanctiSl'imo, cur sodalitlltCIP T"fii Onli'lU institueret: "qllz omacm bolDinulP oonditiollCm, omnem r.tatcru, Dtrumquc 6ell:um rcdpcret, nee;
illouli." ,erumquc domesticarunl vincula. abntmperet. (Lw
XIII, encyc. AlISpical<r.)
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emaiten Elizari eta Erromako Aita-Sainduari.
Huna zombait chehetasun. Irakarsiko
deraul..~te Heren-Ordreak ez duela sekulan bere heinekorik izan.
Heren-Ordreak Elizari eman ditu
lauetanhogoi eta hameka Saindu; eta
bertze hainitz. aldaretarat igaiteko bidean
eta heinean direnak.
Bestalde, berrogoi eta hortz Martyr
baditu H eren-Ordreak.
Ez daiteke ecran zombat eta zombat
jende handi Heren - Ordreak menclez
mende here galtzarre saindurat bildu
dituen. Behinik-bat haren haurretarik
izan dire berrogoi eta tau Aita-Saindu.
ehun eta hogoi eta hamar errege eta
erregina. sei ehun printze baino gehiago.
Erromako Aita·Sainduek bi mila ~li.tun
edo manamendu Eliza guziari Igorri
dituzte Heren·Ordrearen hobeki ezagutarazteko eta maitarazteko.
Bi kontzilio handiek, Vienekoak (1309)
eta Latranekoak (15 I::!), onetsi dute;
hitz eder eta nasayenez aiphatu eta goretsi dUle.
Aita-Sainclu Gregorio bederatzigarre'flak laidostatzen eta kondenatzen ditu
Heren-Ordreari jazartzen diren buru
makhur eta gachtoak: Eta bestalde go-
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raki dio bekhatu mortal bat egite:n duela
nark ere Heren-Ordrcan sartzetik nOr
edo nor gibelatzen baitu.
Chehecasun horietarik ageri da san
Frantsesek ez dicuela alferretan asentatu
here hirur Ordenak, bat komentuetan
gizone:ntzac, bertzea ere komentuetan
emaztekientzat, eta azkena munduaren
erdian girichtino guzientzat.
Ezin sinetsia da kasik zer arima anda_
nak sarthu diren himr Ordena horietan.
Hamasei ehun eta lauetanhogoyean san
F rantsesen komentuek bazerauzkaten
bildurik: ehun mila gizon eta berrogoi
mila ema2teki.
Eta zer erran Heren-Ordreko haurrel)
elemeniaz? Heren-Ordreak berak bazi_
ruen, doblezka eta doblezka, bertze bi
Ordena handiek baino gehiago (I).
Ez da beraz: espan~itzeko baldin EHzaren etsay harek erraiten bazuen Alemaniako emperadoreari : N ihor ez da.
Heren-Ordrean sarlzen ez denik; harmada handienak baino kalte gehiago
egiten derauku Ordena horrek, ezeD gu1. Salli: iUi Fnncisealium Ordinl ~ due inl\uDI'>'IlIlO
studio IlU.mmaq~ .,olilntatum propenloio~ ab inllmis.d lUll)_,"1111;0 propfrlbl!.nt. (Lw XIH, Eneyc. AlUpic:lIo.)
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(fanik urruntzen ditu bihotz guziak eta
Erromako Aita-Sainduaren ganat itzult_
zen.
Egungo egunean ere Eliza katolikoa,
sekulan ez. bezalako hersturetan aurkbit_
zen da; Heren·Ordreak bebar. gaitu
errekatik altcbatu.
Girichtinoek berek ez dute gebiago
deus sinesterik, edo becleren ez balute
bezala bizi dire (I). Hainiuek ukho egina
diote Jesu-Kristori eta. zeruari. Ora pu-

lumpatuak gorpbutzeko atseginetan, lurreko ontasunetan, urgululko hampadure~
tan; Cl Jainkoa, ez ifemua, ez etemitatea,
deusik ez zaizkote. Bizi labur huntan
derauzkate bihotzak aserik, ez dire or~
hoitzen ere hil ondoko etborkizunaz :
O&ulos SIlOS statUJrunt decl:'1tare £n terram
(Psalm., 16, 1I).
Heren-Ordreak behar gaitu bobi horren barnetikchutiarazi,Rure begiak zeruko
alderat altchatu, gure gogoak eta bihotzak garbitu, goratu, Jainkoaren baitban
finkatu. Eta hortarakotz gutarik bakhotchak ikhas dezaJa here buruari jazartzen.
I••••• ill I.llalpaiidis .. i~ colll.mOdi5, in eonsectandis ..viCe
Yllhlpu.tIbu$ pleri!{'1t IIW.lem co~mllnt. Diflillents lnxura.,
5>1& j>rol'undunt, .liell1 appttunl. (Leo XIII, Encyc.. Au$pi·
cato.)
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ezel) pairatu gabe, bortchamenik jasan
gabe, Jesu-Krisloren kurutzea kharreyatu
gabe, ex da sekulan gure mendea leizetik
atherako (I). HortakolZ, Penitentziaren
ordena erraiten diote Heren-Ordreari.
Oraiko Aita-Saindu guziz argituak.
Leone hamahirurgarrenak,
erregela
berri bat eroan dio Heren~Ordreari
Eta zertako? N ahi baitu gehiago eta
gehiago emenda dadien; nahi baitu gu_
ziek, gizonkiek ala emaztekiek. Ordena
halios hoei besarka dezaten, maita dezaten, barek irakats:i bidetan sainduki ibil

ditezen (2).
I. Jamvero ehristin~ virtutjs 'caput est gcucrOlia "Rimi.
.. rrectio, rerum llcrduamlll a<: difficilia;u J»Ili~; cujus ronn~
q~.. Ul in c'uceadumbn.lllr quam, qui Cbristum $eljui maIUlI!.onustQ ren.nl humeTo ne<:esse <e$t. (Leo XIII, Eoc)'c.
Auspicato.)

2. V<:eu du Cong~ des Assoclatioos ouvrUl"e!i
catboUques i\ Rodez sur le Tlers-Ordre.
_ Con$idhant ..
10 Que: les congres catboliqu~ s';lpplique.llt $Qr(ou( i fmre:.
metae: e:o pr;ltique la enseigoemellts et l~ instructions qui
1!OUS vienDent du Pontire Rom;lin ;
2" Que Sa Sa.inlel~ 1kln XIII propose le Tieu·Ordre
eomme IUI excellent remMellllx malll: de la £Ociele cotltem~
poraine,el q,,'il invile loLlS la chretiens a 5', llgdger. noum·
ment dam le~ e:neydiquc:s Auspica/I1, Humanu"'lffluJ, QUltd
lIoull1riJal, lI~sl"'itQ. el dans b. eonslitution MinriUlTS D,i
Fi!iou ;
. Le CongIes de Rodu emel le ~ :
I" Que Ic::I prEIr~ et les direete:llrs d'o:euIVrt;li s'effcm;ent de
propaga le Tiers-Orare de: Sa.inl.Fra.n~is el d'~t:lblir d«
FratemitM Francisealnes, parliculierement des Fratemit(s.
lI'hOlUlIlel\ et de jeunes gms;
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Duela hirurelanhogoi eta hirur urthe,
bertze Aita-Saindu batek, Leon Hamabigarrenak, Elizarentzat asko entsegu. eta
I3n handi ibili ondoan. erraiten zuen :
«'Osoki bethe ditugu gure eginbideak.
Zerutik emana zeraukun botherearen indarrez ideki diotzategu guzieri Jaunaren
ontasunak. Jendaya girichtinoak othoiztll
eta errekeritu izan ditugu ethor ditezela
SalbatzaiJearen ithurburuetarat•.eta lehia
ditezela bethiereko bizia dakharketen ur
aberatsetan edatera, nazaiki asetzera.
Bizkitartean zer balio lukete gure egin
ahal guziek, batbederak ez halu gure go2 6 Qu'ils s'attaebent a raire de Cdle institution la base de
!t:urs associations etde leurs a\lvre$. pour qu'dles$Oient Ioujours "i"illtt$ par 110 esp.it vDimcnt ch.h.ieo.
((In;vus. n 6 du 28 seplembre 1887.)

Congrb catbollque de Mootauban, septembre
1889.
Considt!rant que N.S.P.le Pape Loon XIII a r«ommanM
;nsummcnt a plusicufS rep.iseS 8.0:< catholiqut$ de s'enrolcr
clans le Tiers-Ordre de Saint·Fran~is-d.'Assise;
Attendu que le Souverain-Pontife a nppt;U que le Tiel'llOrdre avait ':1': un pubsant instn>ment de r,Horme sociale au
t.eizieme si~cle et dan.les siecles :suivants, et qu';1 a rormuJ6
I'e..poir quece mme moyeD produi.ait aujounl'hui le meme
erret ;
Le Congres de Montauban eruel le vreu ,
."Que tollS lespll$(eursdeslimes rondellt le Tieu·Ordre dalIs
leurs paroi5~ ;
2'" Qq'ils restituent ace meme TIers·Ordre le caractere mi·
litant qu'il a loujours eu jadis, afin qu'il rende I!fl£()re au·
jourd'bu; j, la ca\lSe clllbolique les services signal~ qu'il L
rendus auturois.
(lIn;Vt!TS, n 6 du 21 seplembr.e 1889.)
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mituari ihardesten ? ez balu bere arimaren
salbatzeko nahikunde hazkar bat agertzen? (I))
Aita-Saindu horrek bezain ongi edo
hobeki, Oraiko gure Aita-Sainduak ere
erraiten ahal derauku: Bethe ditugu osoki
gure eginbideak ; irakatsi dantzuetegu ler
bidez athera zaitezketen errekatik. Hambat gachto ez bazarete baIiatu nabi I
Ezen, gainerateko hainitz lan handi
eta ospagarriez bestalde, Leone hamahi.
rurgarrenak gure mendeko jendaya gu.
zieri eskeioi diotesan Frantseseo HerenOrdrea hala-nola itsasoan ithotzerat
dohanari laguntza eskeintzen baitiote
Jeizetik kamporatzeko (z).
Orhoit gaitezen Izpiritu-Saiodua. bera,
eg iazko Z uhurtzia,T rinitateko hirurgarren
Presuna, mintzo zeraukula Aita-Sainduaren ahoz eta harek gaituela Rerell-Or.
dreall sartzerat gomitatzen (3).
Bai. dio Salomonek bere Erran-Zaharretan. kampoan, goraki, guziek eotzuteko
moldean Zuhurtziak adiarazten derauku
I

IUS"'.

I. BIlb. ExldJa«.J spiritus
1D his igitllr tot taoUsqll.e incolrUDOdis, probe mttll!ilus
spte:llUblentionis DOn eripam collocari in irlslitGtia Fnll'
oscalibu merito poue. (Leo XIII, Encye. Auspkato.)
3. _•• S1.lmIll\a PoGtira ad eam "'Ill, nOD soil:.m sin~
quodam donu.ur CQN.i1it lamine, 5ed et~m penpccu !iabet
totiu ehriiliamc rclpubliae tempora, quibus apostolicam pro.
'ridmtiam suam convenienter respoDdere neceue C3t. (J.co
%.

XIII, episl. ad archicp. Pa.ris.)
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here hitza : Jende osteen aintzinean dago
oihuz. cz da gordelzen, hiri handienetan
ere ozenka altchatzen ditu bere solasak.
diolarik :
Noiz artean jarraikiren zarete haurkeriari ? noiz artean, arhin eta wro, bilhatuko dituuue urrats eta gauza kaltekorrak? noiz artean itsuek abuyatuko dute
egiazko argia. Jainkoaren irakasmena?
Entzun beraz guziek ene gomitua eta
ni-ganat itzul! Horra non duzuen leizetik
eta osinetik atheratzeko bidea, san Frant!'ies ene adiskide minak asentatu duen
Heren-Ordrea (I).
t. Sapiculia foris prJl:dieat, ill F..teia d.t.t vocem WaDI ; in
ca;:ite llllbal'llm e1lUJ1itat, in fonws port&ram urbis profe.t
verba SlIa, dicens: Uaquequo p:uvuli diligitis inland.m, et
~lulti n q'~ libi ,uat noxia eupient. et hnprudeale:l odibunt
tcioeuliam? CooyertiaUni ad eOlrqlt.ionell1 me&ZU: ell Pfl)fe·
nm TDbis spiritum mellm et ostelldall1 yobis yttb.. mea.
(rro.. 1,20.)
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Heren-Ordreko erregelaren galnean chehetasunak. ======
' < r y

y

Ordre hortae sarb.:eaz..
Ahituaz..
Profes1o_
neaz. - Otho1uu. - Barurez eta·penttaotzJez.
_ Amoinaz. - Jarralk.1taauoaJ:. _ Karguez,
blsltaz eta erregelaz. - Po:zlookulako barkha.
men handiaz.
I ARTIKULUA.

San Frantsesen hirutcarren ordenako tecegela:

Haurride berrien hartzeaz eta moldatzeaz.
Aita-Salnduaren hltzak.
§ I • .Ez diteke uibor sat:Hinlrg::>rftD OrdeIlaD b;tn:.alau "Itheak belhe:lk i:I::ln pbe; Cl eta bizil:<e eta ~ura onaL:. e& dilueIl b&t ; ICIionuren :ldichkide, rede katolikoueD ~it.
uiIe lep'" EIiza EnollluOII.d eta SaicdDUl osokl SUmerilu

dd-. ~'\ltua cz dm baL
I z. Emute ezkoodll~ n ditezke ~i senarratal i.c:hiliLt tu. harreu bt.imetl1n!ldn bei:z:ik : IIOD ko!e$onk tz d~ll,
k:Ll'll b.'\tzueta.'l, bertRla jujal.lell.
I 3. Hira:prrm Ordena1:o membroek. garrayatuko dUll!
V$apko eskapnlario edo .biN ttikia

Iel:!.

kona; tz lllkete

bertEd.. rllZttlik Ordena bortako ODtasunetau.
14- Hirtlrganm edo Terziere.n Ordman sarthuko dircneL:.
qiocn dute. urtbe bate:! nob4ia.ta. hori. da ~Dtm; gero
d~t7e:l diluzte:ltao. ohl den btub., proreslOllenll. hilt
emalleo dUle JainkOllreo manl.DleodWlk begiratukv ditartela.
Elir,.,-; obeditukv diotela,e1D. bl:ren prof~iQneareIl, ernn nahi
Erregel= kontrD. terlleit hUlSCtao erortzen Wire, en1Ul.1
iranen nyotell 58.tW"uiol1ea cgillell dutela.
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Chehatasunak:

Heren·Ordrean sartzeaz.
- Heren-Ordreaguzientzat denaz geroztik, nor·nafti hartan sar ot/ze daiteke ?
I. -

m

Al, nor-nahi sar daiteke Heren.
Ordrean, baldin erregelak galda.
tu dohainak biltzen baditu.
Dohain hek dire : - ID Biz£molde ana,
fama gachtorik gabekoa eta ohidura tzar_
rik ez duena.- 2° Jite ana, eta ez gaitzikorea, borthitza, nahasia. - 30 J arraikt:'
iasuna, Erlisioneak nahi dituen urrats
premienetan bederen,- 4° JauspC1la edo
()bedientzia Erromako Eliza eta alkhi
sainduaren alderat.
Elizaren eta Aita-Sainduaren alderako
jauspen 050 hori Heren-Ordreko seinale
eta agergailu berezia cia.
-Heren-Ordrean st:l'thu naht' denak zer
egin be/tar du ?
1° Herrakunderik balinbadu, baketu
behar da ; eta balinbadu zorrik,hek behar
ditu pagatiJ, edo pagaturen dituelako segurtamenak eman. - 2° Heren-Ordreko
buruzagi bad mintzatu Ordena hortan
sartzeko duen chedeaz.
- Zer egin behar da gero ?
Nola Heren-Ordrea egiazko Ordena

B

VI ZATHIA. -

11 KAPITULUA.

349

bat baita,ez da hain errech hartan S3.rtzea
nola gainerateko bertze elgartasun edo
konfraria ardurako batzuetan. Hala-nola
komentu hertsienentzat, hemen ere ba.
khotchak dembora pochi batez irakatsi
behar du gai den ala ez Ordena hortan
irauteko. Eta hori da N obizioa.
N obizioaren egiteko baliatzen da Abi·
tuaren hartzetik eta Profesionearen arteko demboraz. U rthe bat osorik iraun
behar duo Eta arte hortan, batbederak
Erregela ikhasten du eta ibilkatzen artharik handienarekin.
N obiziako demboran, Ordenako probetchu, grazia eta barkhamen guziez baliatzen ahal da.

n. - Heren-Ordreko
abituaz.
- Zer da abittt hor£ ?
Heren-Odreko abituak nahi ditu, 10
ilezko skapulario bat, hauts koIore edo
gaztena kolore ; 20 ilezko edo kalamuzko
khorda bat, skapularioa gerrian ingurat~
zen eta biltzen duena.
- A bittt hori ekllarri be/lar othe eta bethz' ?
Baitezpada ekharri behar da, ez galtzekotz Ordenako probetchuak. Beraz soinean atchiki behar dugu gau eta egun.

EL<LISJONEA.

Bizkitartear., ezinbertzez edo eritasunez,
utz daiteke arte Jabur batentzat.
-2er iza't'iM, eer lze£neko /;ehar du izan
abitu Izorrek ?
Khorda gainetik ingura daiteken luzetasuna behar duo Eta baldin ttipiago ba~
ten ekhartzeko baimena balitz. bebar
Juke zehe eskas baten luzetasuna eta za.
baltasuna.
- Hein bereko sottukoa ek!zar,..':.otke dtde
belhi Heren·Ordreko haurridek ?
E1. j bastapenean oinetaraino jausten
zen, josturarik gabe gerrian eta khorda
batez inguratua errainetan.
- Egungo egzmean ere haiz1/. 01118 /ai/eke
SM1Uko oso !wrren ekltarlzea ?
Bai, lau gerthakari botan ekhar daite.
ke : - 1° Haurridegoako biltzarretan ;_
20 proesionelan, bilehorstetan, hitz batez
Haurrideak elgarrekin dabiltzan Elizako
zeremonietan ; - 30 buruzagien baimen
her.ezi batekin j - 4° hil andoan, ehart·
ziak izaiteko.
11 I. - Pro(esioneaz.
- Zer da Profesionea ?
Profesionea da Erlisianezko berthu·
learen eginkari bat; eta eginkari barren
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bidez fededuna Jainkoari emaitenda. here
hautuz Heren-drdrean, hiuemaiten duelarik jainkoaren eta Elizaren manamendueri jarraikiko dela.
Barkhamen osoa irabazten da Profesioneko egunean ; bai-eta asko jzkribattaiIek erraiten dute eginkari horrek ezartzeD If<lituela Batbayoak bezala osoki garbiturik.
- Proftsione MrZ: botu bat otk da ?
Ez da borua. Da choilki bitzemaite
berezi bat ; eta hortakotz ez gaitu bekhatuaren penan he~atzen. Halarik ere,
saindulzeko bide hoberenetarik da, Elizaren begietan ondorio egiazkoak baditu.
eginbide bereziak manatzen derauzkigu
eta emaiten probetchu [rango.
-Zo£n di.,e Profisiolleakemaiien derauz·
kig-un pr06etckuak ?
Profesionearen bidez, Heren·Ordreko
haurrideak San Frantsesen ume egiten
dire, hala-nola bi lehen Ordena handietako anayak eta arrebak, Frantsiskanoak
eta Klarizak. - 2° San Frantsesen Ordena guziko merezimenduetan phartedun
jartzen dire; - 30 Erregelak manatu
olhoilzak erraitearekin, Eliza guziaren
mandatari bezala dire.
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Gazt£gllyik ba athe da Projesionear£
hutsik egiten d1denentzat ?
·Bai. Nork ere Jainkoaren eta ElizaTeD
manamenduak eskandalarekin kolpa bai.
lezazke; eta berdin Bisitorak eman peni.
tentzia niholere egin nabi ez lukeena;
horrelakoak khen daitezke haurridetasu_
netik. bai eta Ordenatik.
11. -

ARTIKULUA.

HereD·Ordreko otholtzak. -

Bal'ul'ak,

b~b:e.

penllentzlak. - Amolnak. -.El'tegelaNlnou81
atchikllzeko bideak,

Bizitzeco maneraz.
§ •• Tenierek beren buliueko mlllleraD ba:<teuel1lt ul&1lto
dilulte \IrgulUll<O eh':dez mundularrek egiten dituzten.ak, eta
begin.tuko bakotch:lk bere kOlldizionean, mode$tia uiDdu.rat erregelak.

§ 2. Allubsun handieWJ:rekin urrundu beh;uko dire ball
edo dantzetarik, komedia lanjerosetltrik eta bilkura libertine.

tan".
§ 3- JlUI-edaot:bn m;U!hOltuko dufe OlTrWltUIlIUI. eta

g.:ldi·
luloo dire iUTian, debotki e111 esker onezko $eI'Ilimenduekin
J:linkOlL othoizl.uko dute ;lplUnlen ainlzinean eta ondoan.
§4. lbnlr fl'ginen dule Muiuen b!:khaturik glIbe KODZCbi·
ziollekO besb bezperan, eta $aD FnUltses Patriarkaren besla
bc>:ptlnln. Tenie.en leheneko Et.egela nharntkemalend\1clla..
sq;ttuz, mmi bad\1tc. omintlez Ixm.r cta asteazl;<:nel m<:be
q:on, hainilz dile>:te l~ud;rga ..i.
§ S. Hil1'bethe bakotchean Jllzcnaz boneD bekhalunk cor~·
li:Iluko din.de; bilabethe guziu bederen mahaio $a.indurat
hurbilduko dirc.
.
§ 6. Tenier, Ordena ukralnelako ofiriw egun guti~ erralen dutenek, ez dute pondu hunen gninean bntzc ~ilekOIik ;
""inan cdo El.isako olitioa edo Amll BirjinareD ofizio Ulkia
emlten ez dulen gutiek elT:lJl behlU"ko ditude ern guziu
hamabi PaliT, Aw,C"'ria.,~2. badire uin erranl!zko ~is:r.n e~~
57. Testamenta etaordeinua cglll dezakelen g>l2.,ek egm
bdlU"dute deDlbora deno, luutupbe.
§ 8. El.semplu Dna emall dezotela Tenierek befen familillll,
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<lebo~iollesko

pralikak eta. Obrll onak besarkalll%. Ez dUle
heren etehelnn urtzen.l otziko bc:rthulea kolpa. deuken libu·
01 etaguetarik, eta. belm menekoak gibelatuko dituue hotrel:lko ira.kurtutarik.
§ 9. Arlharekin lUchikiko dute elkharren afleko eta gmit:-.
killlko unionea, I.:aritalea, bal::llmna. Egin llhlllu baketuko
dilu~le alumL eta has:megoa gnriak.
§ 10. Zinik ezdezalelllsckufa ~n, beharrC2. heWk. Ez dule elbe desoneslik erllU1en, er. eta bufa konbeni a; duenik.
Arratscan, c:onl~ienlzia el$;lmiolUuko dute Ilea hol:lko hulSCl(l1l. erori olhe diren. elll bobc:lldun l.:ausilUn bad ire urrikitan
l;:lrtorik egin dezalela hobel.:i.
!Ill. Errcchki ahall»dute, ent:r.unCll dute cgun gwieJ: Me·
L"I S'lindua. Aitt.indllriak rnarkatu hilabcteko billI:1lTelan lI.Urkiluko dire.
112. B.... kotchak hue ahalaren arabera. eDlJlner. Ielbeitdiru.
CL;inen d:a moltsa blIl, lburride errumeseneD I:lgIIDlleko go~i7. eritasonet:an, WO Eliuko ahore eta beharrentzal.
§ '3. MinichuOOlkjoanen dire HlllIlJideerienbi$ital~1
ello norbeit.-gorrikodule k..ntaler.ko obra huri bethekoducna
t:ria Ianjerian deJIean emanCll dia:r.kat.e behar diren llbe,timendu ern kUlllseilluak, demborllrleuo hardetzan uken sa·
knuncnduak.
§ '4. Herriko eta hlln certatuko diren TerziB guziak causiluko dire Hlturride bilarell ehonteko o6zioan; hilareR ariroareD sokorrilzeko enanen dute Patriarkil Stn Domiogok
iraklltsi Arrosnrioaren herena, OOrtz; hmnarreko. Apezek
Mezan, ela ~rlze Teriierek .hal.az Komunione SlIindoan,
olhoitt. cgineo dUlejoan HaurridCllSllldadio bake Etemalcan.

Cbebetasunak.
- Erregela Iwri ez othe da kargatuchkoa?
Ene arabera ez I Eta hori bakhotcbak
errechki ikhus dezake. Ezen, urtheko hi
barur eta egun guzietako othoitz· bakhar
batzuez kampo, Erregela horrek ez du
dcus manatzen, baizik ere choilki bizitze
girichtino arrimtenak orori manatzen due"na. Eta oraino, barur eta othoitz horiek

"
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ere bertze zerbaitetarat alda daitezke, hal.
din osagarriak eclo bertze arrazoin eg1a:z:.
koek hala nahi badute.
Amoreagatik eta guziek agerian ikhus
eta har dezaten Erregela hod, hirur za.
thietan emanen ditul chehetasunak : 10
Othoitzaren gainean; 2° Baruraren gai.
nean j 3° Amoinaren gainean.

-

Othoitzaz.
Zer errQ1l nalsi du lumen hits horrek?

Lau gauza erran nahi ditu: 1° Ofizio
saindua ; 2° Meza egun guziez, ahaJ deja.
rik, entzutea; 3° Apbairu aintzin eta onrloan othoitz eRitea ; 4° IIhabetean behin
kofesatzea eta komuniatzea.
- Errege!ak zerojizia matlatzen d1t?
Aphezentzat aski cia beren Brebiarioa,
deus gainerakorik ~abe. Bertzek erran
behar dute Ama.Blrjinaren ofizioa, edo
egunean hamabi Gure Aita,Agur Maria.
G/oria Patri, non ez dioten erirasunak
debekatzen.
- H ama!Ji Gure A ita, Agur MARJA eta.
GLORIA PATRol Izorien orde, benze zerbait
otlwitz oatiaraz ahal utlu daiteke, cz dl·
1tean uJiziorik erraiten ?
Azkenean bai ; eta bizkitartean ez da
hortaratu behar, non cz den egiazko ezin·
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bertzea, zeren·eta bertzeinez ez bailezake
othoitz publiko bat egin.
-Zerda beraz Elizaren otlzoitzjJ1tbliko
hori ?
Hori da othoitz berezi bat Elisak berak
manatzen duena bere ume bakhar batzueri, Jainkoaren hobeki goresteko eta arimak ere hobeki lagumzeko.
Bakhotchak herechki egiten duen
othoitza baino hainitzez baliosago da.
Ez du deus erran nahi, Ot/wue tmbliko
hori batbederak erranik ere bakharrik,
ezen Elizak horrela manatua den ber,
badu bethi here indar berezia.
- E rdaraz eta eskuaraz erraiten aluzt
.the da Ofizio publiko h<Jri?
Ez, eta huna zertako : Latina delakotz
Elizaren mintzaya.
- Ko/jJe balez erraiten alzalothe da ojizwa?
Bai, ez badatekp. berzela egin. Bainan,
Aita· Sainduaren arabera, habe laiteke
hamabi Cure Aita, Agtlr Mar£a, Gloria
Patn·1t erraitea, ez aldi bakhar batez,
bainan han-hemenka, egun guziko zathi
berechak Jainkastaueko moldean.
Erraiten ahal dire laneko demboran,
ibiltzean, Meza sainduan, eta belhauniko
eman gabe.
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- Baz"tezpadako eg-inh£dea ot/re da Mezaren egun guz£ez entzutea ?
Gure estatuko eginbideri hutsik ekharri
gabe egiten ahal bada, bai ; bertzela ez.
Dohatsu egun orotako meza horri jarraikitzen direnak ! Ez dezakete deus baliosagorik egin Jainkoarentzat eta beren
arimarentzat.
- Aita·Sai1Zdttak zey/aka ez ditu galdatzen Kqfesio eta Komuni()ne bat beizfk
ilhabete bakhotchean ?
Amoreagatik-eta nor·nahik izan dezan
Heren-Ordrean sartzeko eta ongi irauteko errechtasuna. Bainan eder laiteke
Ordena hortako haurride guziak zortzitik
jarraik ditezen bethi.
- Zer othoitz egin hehar da orthuruntzaren aintzinean eta otuloan ?
Leone hamahirurgarrenak ez du deus
othoitz berezirik aiphatzen. Bestordus
erraiten luten Cure Aita bat aintzinean
ala ondoan. Oraino ere berdin egin dai·
teke.
II. - Baruraz eta gainerateko penitentziez.
-Nolakoak dire Heren-Ordreak nalti
dituen pettitentziak ?
Ez dire gaitzak : Urthean hi harur, bat
Notagabezko Konzepzionearen bezperan.
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eta bertzea san Frantsesen bestako bez·
peran. Bertzerik ez da.
Egia cia Heren-Ordreko anaya-arre·
bek arras ongi e~nen dutela baldin,
lehengo Erregelaren arabera, barurtzen
badire ortzirailetan eta mehea jaten badute astezkenetan ; bainan ez zayote hon
manatua.
San FranlSesek nahi izan du HerenOrdena deithiJa izan dadien Penitentziaren Ordena, eta Erregelak egiten deraiz.
kigun manuek goraki erakusten derau·
kute Heren-Ordenako haurridek izen
hori artha handirekin beharduteJa gogoan
hartu eta begiratu.
Peoitentzia guti ezagutua cla munduan,
beren buruak girichtino darozkatenen
heren artean·ere. Errechki, ondicoz!
ahanzten ohi da, penitentziaren legea
munduaren hastapenetik emana izan
zayola gizon bekhatoreari; ez ditakeJa
zerurat hel penitentziaren bidez baizen;
hainitz oinazetan gaindi ibiliz behaT
garela sarlhu Jaunaren erresuman. San
F rantsesen egiazko haurrak lehiatu izan
dire irakaspen salbagarri horieo onesterat, eta gogotik jarraiki izan dire Jesus
kurutzeficatuari, zoinaren bizi guzia izan
baita martirio edo gelditzerik gabeko
oinaze bat.

ERLlSIONF'.A.

- Ez othe da oeraz bertze dt!uspenitent_
ziarik?
Manaturik ez, bai ordean gisa diren
zombait. E7.enerregelak gomitatzen gaitu:
1° Gure soineko jaunzturetan bethi
modest agertzerat.
2° Jan-edanetan izari girichtino batetik
sekulan ez elkhitzerat.
3° Libertimendu kaltekor batzuetarik
osvki urruntzerat, hala·nola dantzatik,
teatre eta komedietarik, bilkhura lizun
guzietarik.
Dantza : San Frantsesen Heren-Orde_
nako erregelan bigarren kapituluko bigar_
ren phonduan, irakurtzen dugu: HerenOrdreko haurridek atzartasunik handiena
e.,kharriko dute urrun egoiteko dantza,
kamedia, othuruntza eta libertimendu
hirriskutsu eta arimentzat kaltekor direnetarik. - Higuiotza egiazkQ bat erakutsi behar dute munduarentzat eta
munduko irakaspen izurritsuentzat, orhoituz bertze orduz Jesu-Kristo gure
Jaunak bere jarraile edo dizipulueri erraiten ziozkaten hitz hautaz : zorigaitz muoduari munduko eskandala edo gal-biden
gatik... Erraiten zioten oraino: Mundua
bozkariatuko da, eta zuek ilhun eta gaibel
izanen zarete, bainan zuen ilkuntasuna
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khanbiaturen da nehork khenduko ez
dautzuen bozkario batetarat.
Elizako Aiten arabera, deusere ez da
hirriskutsuagorik dantza baino. Guziek,
boz batez, arbuyatzen eta debekatzen dute
libertimendu arimen galgarri hori.
San Ambrosio, Elizako dotor eta argi
Jlandiak dio. dantza eta lohikeria e1garrekin dabiltzala. San Efremek aldiz dio,
dantza jende gazten garbitasunaren hobia
deIa, zeruaren dolua, ifernuaren bozkarioa, debruaren balentria.
San Ambrosiok dio oraino, ez dela
dantzarat hurbiltzen jende ohorezkorik ez
eta kontzientzia miinbera duenik.
Eta huna san Agustin handiaren hitzak: Hobe litake besta-igandetan luriraultzen aritzea ezenez eta dantzan;
Gizon girichtino onek eta e~ungo eguneko dantza itsusien bern ongl dakitenek
goraki diote, begi garbiz ezin ikhusiak
direla. Ekharri ditudan san Agustinen
hitz horiek girichtino guzieri behatzen
zaizkotenak bad ire, zer khar berezia
ez zuen erakutsiko saindu handi harek
gogoan izan balitu choiki san Frantsesen Heren·Ordenako haurrideak!!!
Bertzalde, aski dugu Ebanjelio sainduaren zabaltzea, eta han ikhusiko dugu
eta mendeguziek ikhusiko dute Jaundone.
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Joan-Batistaren burua dantza baten eta
dantzari lohi baten saria izan dela.
Beraz, san Frantsesen Heren-Ordenako
haurrideak, uteuD, urrun egon zaitezte
libertimendu edo josteta galkhor hortarik
bai-eta. hori maite dutenetarik.
Irakurtzeak: Aita. Sainduak eman eta
finkatu cluen erregelaren arabera, san
Frantsesen Heren-Ordenako anaya arrebek ez dute beren etchetan sartzerat utzi
behar berthutea kolpa dezaketenliburueta
gazetetarik, eta beren menekoak gibelatu
behar dituzte horrelako irakurtzt: kalte.
korretarik.
Gure admen etsai gaichtoak, bertze
edozoin demhoretan egin cluen baino
nazaikiago, bekhatuaren phozoina hedatzeD du sure egunetan Jesus Jaunak bere
odolaz erasi arimetarat, eta hori liburu
eta gazeta tzarren bidez. Satan beltzak
baditu osteka mandatariak errechki eta
gogotik haren nahien bethetzerat ekharriak direnak. Eta ifernuko beren nausia.
ren izpiritu gaichtoaz sustatuak diren
mandatari dohakabe hek badabiltza, gauegun, hiriz-hiri, herriz-herri, etchez-etche,
zokhoz-zokho; eta crotan, Satanek berak egin lezaken baino hobeki, gutienaz
sos baten phozoina saltzen dute, eta as-kotan dohainik edo urririk emaiten, eta
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nigar egingarri dena! hainitz aldiz girich.
tinoen edo beren buruak giristino dauz·
kateneo etchetan·ere sartzen dire, hango
jenden izpiratuak eta bihotzak phozointzeko gutizia debruzkoarekin.
Zorigaitz, bUfuzagi eta. aita-ama liburu
edo gazeta tzar irakurIeri ! lorigaitl, bere
arimaren galtzea ez aski idurituz. lagunen
arimak phozoindatzen dituenari liburu edo
bertze zernahi izkiribu bekhatuaren izur·
riaz betheak direnen bidez!
Batzu eta bertzeak orhoit ditezela,
zombat-erc jende zeihar-arazten baitute
Jainkoaren legearen bidetik eta bekbatu.
rat erakhartzen. orhoit ditezela ongi hain·
bertze arim.en khondu emao beharko du·
tela Jaunarcn jujamenduan ; eta hekien
faltaz ifernurat erori diren arima dohaka·
bek, beren nigarrez eta heyagorez etemi·
tate guzian mendeku galdeginen dutela
Jainkoari hek galdu dituztenen kontra.
luek bederen, san Frantsesen Heren·
Ordenako haurrideak. begira zaitezte
artha berezi batekin liburu edo gazeta
tzarren irakurtzetik; behautzue holako
bekhatuzko tresnarik atchik zueo egoitzetan ! bertzenaz, goiz 000 berant, Jainkoaren gaztiguak erorlaitezke zuen gainerat.
Zembatak heriotzeko orenetan harritu
direnak, orhoituz, cz choilki egin dituzten
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bekhatuez, bainan bertzeri eguinarazi
dituztenez! Zembatak dolamenekin erran
dutenak : menturaz ene faltaz, nik gaizkirako bidea irakatsirik, galdu dire!
Ill. - Amoinaz.

- Zer nahi du amoinari dohakon errege!ak?
Bi gisetara har daitekehitz hori; erran
nahi du, edo lagunari lor diogun estekamendua, edo had berari egin dezakegun emaitza.
Estekamenduaz den bezenbatean, Heren-Ordreko anaya-arrebek elgarren alderat atchiki behar dute bethi Jainkozko
amodio berezi bat. Eta baldin bataren
edo bertzearen artean zerbait makhur
gerthatzen balitz, guzien chuchentzerat
eta eztitzerat entsegatuko dire. Herri
batean bakezko ikhusgarri batzll bezala
agertu behar dire. Lehenbiziko girichti~
noez beza1a, hetaz ere jendek erran dezaten amoreagatik: Di beha zazue no1a
elgar maite duten !
Bainan bada bertze amoina bat, eta
hura da lagunari egin dezakegunlaguntza.
Heren~Ordreko anaya edo arreba zaren
ber, gogoan ongi har zazu zuzen dela
obra eta eginkari onetan ager zaitezen
goraki, ausarki, khar berezi batekin. Zure
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antasunetik ahal duzuna gago onez emuu
erromeseri, herriko elizari, eskola girich.
tinoeri, Aita-Sainduari.
Aria eta chede beraz, egizu tenorez
zure ordaina edo testamenta, be1durrezeta, urrats horren eskasean, zure oodokoek asko auzi eta makhu r ibil dezateo.
Holakorik gerthatzeo balitz zure lazakeriaz, bakearen orde phitzarazi zinuke gudua, eta laguntza egin behar orde zeroahi chahutarazi.
-Ba£nan Heren-Ordreko anaya-arrebek ez aike duie elgarri IJuruz karitate ben.ieta handill/fo bat ibiIkatu be/laY?
Bai. Eta elgarren arreko karitate min
hori agertu behar da : - 1 0 bizian, _ ::0
eritasunean, - 3° hi! ondoan.
1° Bizian i eta hortakotz esk~bat egiten
da ilhabeteko bilkhuretan. Bakhotchak
ahal duena emaiten du, amoreagatik-eta
elgartasuneko anaya-arreba erromesak
lagunduak izan ditezen, eta bestalde, eli~
zako heren bilkhurentzat jasan behar
dituzten gastueri buru egin dezaten.
20 E ritaSU116an; elgartasuoeko buru~
zagiak joan behat dire haurride erien
ikhustera; eta baldin ez badaitezke hernk
enetan ibiJ, bertze Dorbait igorriko dute.
Eritasuoak alde gachtorat emaiten badu,
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are hobeki jarraikiren zaizko eriari eta
lagunduko dute heriotze OD baten egiten.
3° Hit ondoan; haurride guziak aur.
khituko dire galdu duten anaya edo arre.
baren ehorztean, eta hareD arimarentzat
erranen dituzte Arrosarioaren bortz ha.
marreko eta komunione bat eginen.
Laburzki erraiteko, Erregela guzia hi
hitzetan bil daiteke : - 10 Bizitze girich_
tino bat ereman ; ekhar jaunztura garbia,
bainan ez harro eta arhina ; jan~edanetan
atchik behar den izaria. - 2° Abitua
soinean ekhar bethi bere khordarekin j _
3° egun guziez : erran Ofizioa edo hamabi
Gtere Aita, AgurMariaeta Gloriak;_
4° ilhabeteg14ziez: behin bederen koresa
eta komunia ;- 5° Urthe guziez: bi barur
egin, bat urriaren hirurean, bertzea Aben.
doaren zazpian.
Erregelaren hazkarki zaintzeko bideak.
Bide horiek zoin dire eta zombat ?
Hirur dire: - 10 Egun guziez egin
behar den kOllzientziako mihatze edo etsamina; - 2° I1habete bakhotcheko bil·
khura; - 30 Urthean behin Aintzindari
batek egiten duen bisita 000 ikhusaldea.
-Atchikiak ot/ee gare ilhaQeteko b£!kure/an aut'kh£tzera ?
IV. -

VI ZATHIA. -

II KAPITULUA.

365

Bai. atchikiak gare. eta hon lau probetchu haukien ariaz: - 1° Entzuteko
bilkhura hetan emaiten diren predikuak
eta'irakasmenak; - 2° Berotzeko eta
hazkartzeko san Frantsesen haurrek
bethi eta gehiago emendatu behar duten
perfetasunezko beren lebia; - 3° I rabazteko bilkhura hekieri iratchikiak diren
indulientzia edo barkbamenak ; -4° Erreberritzeko eta sustatzeko san Frantsesen haurrek elgarren artean atchiki behar
duten 1ainkozko haurridetRsuna.

- Zer daileke A lntzlndari baleN. urthean be/un egiten duen liisitiz etlo ikhusat
dea?
Gure Orclenak, irautekotz eta ongi
~,andi bateD egitekotz, osorik eta hazkarrik egon behar duo Eta arreD. nahi ha.
dugu osorik eta hazkarrik egon dadien.
ezin bertzea da norhaitek ilChus dezan,
demboratik demborara, eyan oogi ala
gaizki dobazin Haurridetasun hakhotcheko harat-hunatak. Eia hon. Aintzin·
dan hatek egiten du urthe guziez. ErregeJa ez bada ongi atchikia eta makhur
zerbait nausitu bada, oro chucbentzen
ditu eta berrjz ere osoki asentatzen.
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Karguoz, blsitllz eta erregelaz. - Po:zlonkulako
harkhamoll handla%.

-

Karguez, Bisitaz eta Erregelaz.
§ I. Kargudunak hautatuko dire Ter_
zieren bilkhuran j kargua atchikiko dute
hirur urthez. Nihork ez du arrazoin funt-

sezkorik gabe errefusatu behar, ez eta
bethe bere kargua nagiki.

§ 2. Erregela ongi begiratua othe den,
errenkurarell"in jakin beharduBisitatzaile_
ak .. hortakotz Haurridegoak bisita detzala
urthean behin ahalaz,eta behar bada maizago ; bilkhura jeneral barerat deituko
ditu Minichtroak eta Haurrideak, eta
hauk aurkitu beharko dire bilkhura hartan. Bisitatzaileak ematen badio Terzier
bati abertimendu edo manu edo punimendu salbagarri bat, hobenduna humilki
sumetituko da, eta onhartuko du peni_
tentzia.
§ 3. Bisitatzaileak hautatuko dire Fran·
tisskanoen Lehen·Ordenan edo Fraiden
Hirurgarren Ordenan, Guardianoeri galdeginez nor izendatu behar den. Fraide
ez denik ez diteke izan BisitatzaiIe.
§ 4. Obeditu nahi e'z duen eta etsem~
pIu gachtoa ematen duen Terziera aber~
titua izanen da hirur aldiz ; ez bada su-
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metitzen. Ordenatik ezarriko dute karn-

po.

§ S. Jakin bebar da Erregela hune=t
kontrako butsak ez direla bekhatu, non
ez doazin ] ainkoaI"en edo Elizaren mana·
menduen kontra.
§ 6. Arrazoin handi eta egiazko batez
gibelatua balimbada Terzier bat Erregela huntako zerbeit pondutarik, dispentsatua izanen da pondu hetarik, eta, zuhurtziarekin bertze zerbeitetarat gambiatuko
diote. Franziskanoen Lchen eta Hirurgarren Ordenako aintzindari ordinarioek,
bai eta aiphatu ditugun Bisitatzailek hadituzte dispentsa horren emateko behar
diren podore guziak.
Porzionkulako barkhamen handiaren
irabazteko bethe behar dire sei kondizione:
1° Kofts':oa. Zortzitik. bai eta hamabortzetik Kofesatzeko ohidura dutenent·
Z<l.t, arte hartako kofesioa aski da.
2 0 K()1JJ.uniollea. Edoloin e1iza edo kaperetan egin daiteke, barkhameneko egunean berean edo berdin bezperatik.
3° Bisita. Baitezpada, barkbamen
bandia eratchikia za)'on e1iza behar da
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bisitatu. Bisita labur bat aski da ; - bi·
sita ho"rtan othoitz egin behar da Aita.
Sainduaren chedetara ; - ez da hortako
othoitz berezirik, b;tkhotchak nahi duena
erran dezake, hala-nola bortz Cure Aita
eta bortz Agtw lrtaria ; - Bisita bezenbat barkhamen 050 irabazten ahal dire;
- bat guhaurentzat irabaz eta, bertze
guziak eman behar ditugu Purgatorieko
arimeri ; - bisita horiek nombrean eta
laburzki egiteko,elizatik zombait urratsez
elkhi-eta, sartzen da berriz eta othoitzak
erraiten.
4° El£za. Frantzizkanoen eliza da bisitatu behar dena.
Pio zazpigarrenak ekharri du irabaziko
ahal de1a barkhamen handi hori, I 793uh
nahasmendutik lehenago Frantzizkanoek
zituzten Frantziako elizetan. Eta hori,
hirur Ordretarik batena ala bertzearena
izan zadien eliza. Bestalde, ez daiteke
fagore hortaz balia Porzionkulako egunetik ondoko igandean beizik, besta hori ez
denean igandearekin erortzen.
Ez balitz Frantzizkanoen elizarik ezeta hekiena izan denik, Heren-Ordreko
haurridek berdin edozoin elizetan iraba~
ziko ahal dute barkhamen handia, Agorrilaren bian.
S° Egun eta demoora berczia. Porzion-
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kulako barkhamena irabazten cia agorrilaren bian, bezperatik bi orenetan has·eta,
besta eguneko iguzki-sartzearen tenora
arte, Frantzizkanoak dicen herrietan,baieta Terzierak dicen tokietako elizetan;irabazlen da araino agorrilaren lehenetik
ondoko i~ndean, non ere aurkhitzen baitaFrantztzkanoek Jehen berea zuten eliza
bat.
60 Nork iraoaz tUzaken. - Nornahik
irabaz dezake. bai~eta Terzter ez denak,
FI'Clntzizkanoak diren tokian, eta oraino
hekien lehenagoko eilia bat dene3n. Eta
aldiz, hi gauza horietarik bat ala bertzea
esbs den ber, Terzierrek choilki edozoin
e1izctan irabaz dezakete.

"

,
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Heren-Ordreko bestarik handienak. medltazione labur batekln,
urlhe guzikotzat. c::"'''''='='=<;><:x::>
~

"

Urtharrilean.

UrtlulJern.- 1° Sortzetik 20rtzigarren
egunean ]esusek bere OO01a guretzat
lchurtzen duo 2er bihotzeko lehia ! Aha.
lik eta laster bere izailc guzia guretzat
Aita-Jainkoari eskeintzen dio. - 2° Eta
gu bethi uzkur Jesusen amodioan ! Dezakogun erran San Agustinekin : Oi
Jesus, berant abiatu naiz lure maitatzen,
bainan gaurgero bethikotz zuci dago coe
bihotz guzia.
T1'7ifania. - 10 2ee sineste hazkarra
duten iguzkialdeko hirur Errege dohatsuck! Ezen. ernerik jarraikitzen dire izarraren irakasmenari, hauc chume eta erro·
mes batean beren Jainkoa czagutzen dute,
eta egiten diozkote Jainkoari beizik egiten
ohi ez diren emaitzak, urhea, mirra eta
isentsua.- 2° Jesus baurrari galda dezakogun hek zuten bezalako 5inestea edo
fedea. Sineste 050 eta hazkar hori da gizonaren eginbidcrik beharrena zerurat
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heltzeko. Onets. maita eta <ltchik bethi
Jezu-Krislok eta Elizak irakatsi egia eta
urrats guziak !
Jesusell. izen sa£ndua. - 1° Munduaren
hastapenea.n, gudu handi bat egin zuten
zeruko Aingeruek, onak Jesu-Kristoren
aIde, g<1chtoak atdiz Jesu.Kristori bihurtuz eta oldartuz. Jesusek, Mikael arkanjeluarekin, garhaitu zituen Luzifer eta haren lagunak, eta bethikotz ifernurat aurthiki. - 2° Etsai gachtoa oldartzen zeraukun aldi guziez, buru egin dezakogun
aiphatuz eta errepikatuz Jesusen izen
.saindua ! hen botheretsu horrek harrituko du etsai gachtoa eta g'uk haren tentazione guziak garhaituko ditugu.

Otsailean.
Gandtra':lu. - If! Andredena-Mariak
edertasun eta goratasun guziak bazituen
Birjina bezala, Jainkoaren ama bezala eta
zerulurren Erregina bezala. Halarik ere
aphaltzen da; ardurako bertze emaztekiak
iduri, Jerusalemgo aphez-nausiari garbi
cfezan galdatzen dio. - 2° Ochala guk
bagindu aphaltasun bera gure bihotzctan!
Ez ginuke lagunaren alderat, dugun bezalako bihurritasunik, ez-eta Jainkoaren
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eta Elizaren manuak hausteko ausartziarik.

Japoll£ko mart£rak. - la Hamabortz
ehun eta lauetanhogoi eta hamazazpian,
lchen Ordreko sei Aitek eta Heren.Or_
dreko hamazazpi baurridek beren OOola
Jainkoarentz~t eman zuten. Hekien artean baziren hirur haur, hamabi eta hameka
urthetakoak. Eta nola, gaztegi zirelakoan,
ez baitzituzten paganoek girichtioo bezala
hil oahi, nigarrez abiatu ziren, hek ere
othoi bertzeekio Jainkoarentzat hil zitzaten! Ardietsi zuten azkenean. eta halako
bozkarioa agertu zuten non ikbusJe gu_
ziak nigarrez baitzaudeo hekien atsegioari. - 2 0 Oi I balute Eskual-Herriko aita·
amek horrelako haur kbartsuen moldatzeko lehia ! Heren-Ordrean zareten aita eta
amak.nola altcbatzen ditutzue zuen haurrak ? lachoki ala hazkarki ? Emozuete halako sineste indartsua eta halako kharra
Jesusentzat, non gaga onez ekbarriak iunen baitire zer-nahl jasaitera ezenez-eta
]ainkoari demendren damurik egitera.
Kortoneko S"' Margartfa. - to Bederatzi urthez ere man zueo bizitzerik tzarre-
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na. Bainan gero nola aldatu zen! Handik
goiti hain borthizki jazarri zen here gor~
Fhutzari, non egun batez agertu baitzitzayon Jesus ona eta erran baitzion : Zure
urrikiak eta zure nigarrek hunkiturik daukate ene Bibotza ; eta hortakotz ordainez
hitzemaiten dauzut, nork ere nahiko baitu zure ararlekotasunaz baliatu eta harek
ardietsiko due1a here hUrseD barkbamendua eta zeruko zoriona. - 2° Garenaz
geroz bekhatoreak Sainda hori izan zen
bezala, here urrikian ere jarraiki behar
gaizko. Egin dezagun gure bekhatuez
penitentzia, ez gaiten bara barkhamendu
galdatzetik,eta azken orena ethorriko zau·
kunean gure bizia ere J ainkoari eskeint
dezakogun gure hutsen erospenetan.
Martchoan.
Salt Josepe : - to Gizonen artean dohatsuena izan da San Josepe, ala here bizian ala here heriotzean. Lehenik bere hilian, bizitze hon Jesusen eta Mariaren
batastlnik hertsienean iragan duela·kotz
osoki. Eta gem here heriotzean, hekien
hesoetan eta bihotzaren gainean hi! delakotz. - 21) Nahi hagare egun batez hit
Jesusen eta Mariaren eskuetan, gaiten
lehenik bizi hekien amodioan. Dezagun
maiz erran othoitz eder ho.u :
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lkhusgarri dohatsua.,
Josep alken hatsetan
}eSl'S besarka lothua,
Maria nignrret3n,..
Hiltre hori, zet Zerua,
Hekien besoetan :. ..
He! zakizkit, 0 Saindua,
Hiltzeko orenetan.

Orlziraile Saindu. - 1 0 Jesusek. e~Q
hunekio jasan dituen oinazek eta benot_
zeak bchar gaituzte espantitu eta harritu.
Horra beraz oola Aita-Jainkoa garraztasunekin jazanzen z3yon bere Seme.Jain_
koari. H unek errekeritzen du athai hers.
tura horietarik khen dezan ; eta Hura ez
zayo borthizkiago beizikjazanzen, halako
moldez non Juduen eskuz azotatzen baitu,
e1horriz khoroatzen, Jaidoz aset7.en, zauriz

oro sarraskitzen, eta azkenean kurutzeart
itzaturik hiltzen. Bai osoki espantitzeko
da Aita- ]ainkoak horrela egitea bere Seme- Jainkoari.- 2° Bainan buna misterio
harren argia edo ikbusbidea : Gure bekhatuak zituen Jainko hasarretuak Jesus
baithan borratzen. Bekhatua, horra Jainkoaren etsai bakharra.Etaguk haimbertze bekhatu egin ! Jazar gaitezen beraz
gu ere guhauren buruari, aide batetik.
leheneko bekhatuez penitentzia egiteko,
eta benze aldetik gaurgero ez egiteko
bekhatu berririk.
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A nonziazionea edo BerrUmatea _ I"
]ainkoak igorririk, Cabriel aingeruak erraiten dio Birjina dohatsuari ; Agur, graziaz bethea, ]auna da zurekin (I). Eta
ordu berean Trinitateko bigarren Presuna, Jainko-Semea, jaustel1 da zerutik,
gureak hezaJako gorphutz bat eta arima
bat hartzen ditu, Ama-Birjinaren sabel
sakratuan Izpiritu~Sainduaren ohraz eta
indarrez, eta gizon egiten da. Hola zen
gertbatu I nkarnaziom:ko misterio handia ; eta gure Erospeneko lana hortik
hasi zen,bethetzekotan gero kurutze baten
gai nean, - 2 0 ] esus zertako jautsi da
zeruko bere goratasunetik lur huntako
aphaltasunerat ? Jautsi da nahiz-eta gu
guziak bekhatuaren leizetik zerurat al~
chatu ; aphaldu da gu nahiz g-oratu;kreaturen heineral erori da gu nahiz ] ain.
koaren handitasunerat helarazi.
Apbirilean.

7 akQoe dohatsua. - J 0 San F rantsesen
lehen Ordeko anayetarik zen, eta bizi guzia kozinako lanetan iragan duo Bihotza
bethi erdiraturik zaukan here bekhatuen
urrikiaz eta hekien borratzeko lehia
khartsu batez. Eta nola here kozinako sua
ikhustearekin, ifernuko sua bethi gogorat
heldu baitzitzayon, are garrazkiako egu-
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netik egunera jazartzen zitzayon bere buruari. - 2° Oi dohatsu dire1a beren hut_
sex holako urrikian bizi direnak ! Hek
dire zerurateko biderik segurrenean.Guk
ere beraz dezagun maiz aithor ] esu_

Kristoren Imitazionearekin: Ez dut eoe
bizian kausitzen deus onik, ez dut deus
ikhusten eoe baithan baizik erejite gach.
tea eta hartarik sorthu bekhatua. Aithort_
zen dut zin-zinez, ene

Jainkoa,

ifernua

hatnbat aldiz merezitu izan dut. Othoi
beraz urrikal nakizu eta barkha diezadazu)

I. Ir:l.kUI liburu

hunt~n

herean gon eia <Jr" p31mak.
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gehienik maite, orduan du zinez erakus·
ten funtsezkoa deJa haren girichtinotasUDa. Bainan emadazut othoitz egilerik
handiena, eta baldin harek ez badu Eliza
katolikoa bihotz guziz maite, nik goraki
erraiten derautzut horrelako girichtinotasuna ifernuko baliaturen zayola, bainan ez
zeruko.

Lukeziuz dohatsua. _ [0 Dohatsu hori
izan da Heren·Ordreko anaya guzietarik
lehena. H orrek galdegin zion San F rantse-si erregela berezibat munduan berean
sainduki bizitzeko; eta orduan basi zen
Hirurgarren Ordp.na. Bizi-molde berri
honan jarri arte, Lukeziok Iurreko 00thas lllak sobraniozki maite zituen ; bairian gero bere bihotza osoki deslotbu
zuen aberastasun guzietarik eta beharreri ahalak oro emaiten ziozkoten. 2° Gure Ordenako Jehen anaya horri behar ginuke hurbildanik jarraiki. Eta guziz
harek bezala ontasunak arbuya detzagun
eta behar den heinean eginkari onetarat
eman. Orhoit ontasunek beretzen dutela
bihotza, ezartzen gaituztela lurrari estekaturik eta boropilaturik ; hekien ariaz hainitzek Jainkoa eta eternitatea ahanzten
dituztela, eta holachet ditueJa debruak
l
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enganatzen eta galtzen. Eta aldiz huna
zer dion Jesusek Dohatsu, amodioz eta
bihotzez direnak erromes ; eta zertako?
hekiena delakotz zeruko erresuma.
Mayatzean.
Sa/ba/ore edo Jesus81l Zeruratze4. _
1° Pa1.kotik berrogoi eWJnen buruan Jesus
altchatzen da here Aitaren eskuinerat.
erraiten deraukularik: Ez 10tsa, ezen lerurat noha, zueri bethiereko egoitza do.
hatsu baten aphaintzeko. Zer agintza
ederra! ela zer itsumendua laiteken sobra
estekatzea lur huntako gauza iragankor_
reri ! Ezen ez dugu hemen, behere huntan, egoitza iraupenezkorik, Zeruko JerusaIeme da gure egiazko herri eta egontokia. - 2° Dezagun maiz Dabid erregearekin khanta :
Orein her$tuak egarriaz.
Ur·bururat
Kurritun ohi du lehiou: j
Ni zerurat
Lehia handingoak
Bethi narama,
Han baitu gOlOz Jainkoak
GOlindizltatzeo arima.

Sion, row erraD zaizlid:t.D
On guriak,
:Finki d:lgorkat nik gog~
Ezarriak.
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Nik zu ahantz Jerusalem,
Hiri maitea?
Lehenago dut onetsiren
Hiziaz gabetze:l. !
Argitu deneko, dagozkat
Bi begiak
Mendi sainduaren gaiocr:lt
Itzuliak,
Nahiz urrundik bederen
Sion ikhusi,
Bai eta ZIl, Jerusal",m,
Dethi bichtan iduki.
Errozueothoi Jaunari,
Berehala
Idek dewn bidcranlali,
Hemen deJa,
Hartaz baizen mundu huntan
Ez dakutzana,
Haren minez desterruan
Hiral7.en ari dena.

Paskal Ba£lcm. - 1 0 Bere komentukoanayetarik azkena zen eta osoki emana
esku-Ianari. Komenturat ethorri aintzinean ere, artzaingoan bizi izan zen hogoi
eta lau urthetaraino. Bertze jakitaterik el.
zuen, baizik ere amodio handi bat aldareko Sakramendu adoragarriarenLzat ; eta
Jesusek berak argitzen lOen Ostia sainduaren barnetik. I rakatsi zion bereziki
nola behar zen esku-Ianaren bidez perfetasunik handienerat altchatu. - 2 0 Eskualdun gehienak esku-Ianetik hizi dire;
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hori da gllre herri maitearen probetchu
hoberenetarik bat. bandizki baliatzen
zayotena gorphutzari ala arimari. Gor.
pbutzeko ala arimako osagarria esku·lane.
teko neke eta izerdietarik heldu da maiz.
Eta ez aiphatzeko arima beizik, hainiu
eta hainitz irabaz dczakegu zerukotzat
gure esku-Ianen bidez, baldin egiten ha·
ditugu Jesusekin batasunean.
SarI Benardino. -

to Saindu horrek

gehicnik agertu duen bertbutea izan da

Garbirasun saindua. Hare" ikhusteak be.
rak ahalkarazten eta izitzeo zituen jende
lizunak; eta, hurbiltzen zena bai hekien
gaoa, nihor ez zaiteken 3.trebi elhe arhin
baten ere aiphatzera haren aintzinean. 2° Oi miletan dohatsu arirna garbiak 1
Garbitasun ederra da dohain guzietarik
baliosena. Hortakotz zion Jaundone Paulok: Di dobatsu luek, arima garbiakl
ezen bizi zarete, ez haragiaren arabera,
bainan izpirituaren arabera ; orai beretik
deramazue zeruko bizitze miresgarria;
aingeruak bezala zabiltzate distirant eta
nota-gabe. Bai eta aingeruez gorago altchatzen gaitu gcrrbitasun sainduak, zereneta aingeruak errechki baitaude garbi,
beren jitez, beren izaitez. deus gudurik
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gabe ; gu aldiz entsegatuz eta jaidura
tzarrak bentzutuz. Eta non ere baitire
gudu eta neke gehienak, han behar dire
irabazi sari handiagoak.
Ekeinian edo Errearoan.

Salt AlttOllW Padukoa. 1 0 Bere
demboran,Saindu horreklanik eta nekerik
handienak ibili izan dim Eliza katolikoareotzat. Bere predikuetan ~uziz khar
eta bihotzik beroenak agertu lzan ditu.
Eta jendeak bainbertzetaraino hartuak
eta choratuak ziren haren predikuez, non
elizak ez aski handi izanez aditzaile elemenia hekien kokatzeko, bortchatua baitzen kampoetan mintzatzera.
Ez daiteke erran zombat eta zambat
arima bere predikuez salbatu dituen, eta
zer la~ntzak eman dituen Eliza sainduari. Haintbertzetaraino non deithu
baitzuten : HeretikoelJ. mailua.
2° B:linan, lan handi horietan abiatu
baino lehen, egon zen luzaz here komentuan gorderik. oiz ere othoitzean, ichiltasunean eta garraztasunetan hazkartu
eta aberastu baltzuen bere bihotza,orduan
hasi zen here gaindiduratik bertzeri ongi
egiten.
Hortik ikhas dezagun, baldin eder ba.
da bertzeen arimez orhoitzea, ez dituglua
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gureak ahantzi behar ; eta bertzeri hambatenaz ongi gehiago eginen dugula,
zombatenaz baikare guhau khartsu izanen.

Michelilla dohats1ta. - 1° Aitoronseme
aberats batekin ezkomarazi zuten here
ahidek. Bainan alhargundu zen hogoi ur.
thetan,eta geroztik osoki eman zen JesuKristoren amodioari. Hortarakotz sarthu
zen San Frantsesen Heren.Ordreao,
Bere ahidek aSffi3ala traba eta nahigabe
cgin zioten, batnan ichilik jasan zituen
oro; ez zen gehiago beizik aintzinaw
berthutean eta bere obra onetan.
2° Ochala ikhasten baginu Jainkoari
eta gure arimerl bakharrik behatzen,
munduko erranez eta jazarke;ria tzarrez
gure bihotzak izitzerat eta gibelatzerat
utzi gabe! Zombate;naz baikare hobeki
gudukatuko Jesus maitatu bebarrez eta
Qngi hainitz egiteko lehiaz, hambatenaz
emendatuko ditugu zcruko gure sariak
eta zorioDak.
Jaundo1lc Petri eta Jatmdone Paulo.San F rantsesek debozione handia zuen
hi Apostolu horientzat.Ordainez apostolu

1°
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horiek ere amodio berezi bat agertu zio·
ten san Frantsesi. Ezen huna zer gerthatu zitzayon egun batez Erromako e1iza
nausian.
Eliza hortara joan zen san Frantses
grazia berezi baten ardiesteko ariaz; nahi
zuken Pobreziazko berthutea bere eder·
tasun guzian ezagutu. Eman zen beraz
othoitzean eta nigarretan. Eta horra non
agertzen zaizkon Jaundone Petri eta
Jaundone Paulo, eta gutiziatu argi guziak
emaiten diozkote. Erraiten diote: Besarka
zazu bihotz guziz Pobrezia saindua, ezen
Jesusek, Mariak, guk eta bertze Apostolu
guzick hautatu et'a bethi atchiki izan
dugu.
20 Apostolu horiek agian guri ere
emanen deraukute lur huntako onthasu.nen gutiesteko eta arbuyatzeko behar
dugun argia eta berthutea. Hek dire
egiazko zuhur argituak, herioak bortchaz
buluzi baino lehen, beren nahitara aintzinetik buluzten direnak. Hek dire neur·
thitz edo phertsu eder hotaz orhoitzen:

Lurreko ontasunak ez dire bethikotzat,
Hobe~gorik bada zeruetan guretzat.

Uztailean.

Ama-Bijinaren Bisitaziollca. - I O Lehenik mirets dezagun Ama - Birjinaren
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aphalgune~, b~heramen guziz hunkigar~
na. Badakl ] amkoaren Ama deJa, hadaki
ez de1a aingerurik ere hura bezain gora
denik ; eta h.:tlarik ere badoha, akhituz eta
handizki behartuz, Elizabeth here kusiari
laguntza emaitera.
Oi dohatsu, ala Jainkoaren ala gizonen
aintzinean aphaltzen direnak, Ama-Birjina bezala, bihotzez, amodioz, gogo onez.
2 0 Egia da, Ama-Birjina hemen osoki
aphaltzen da. Eta bizkitartean berekin
dabila ] ainko gizon egina, bere sabel
sakratuan du ] esu-Kristo J
Hola-hola zaro gerthatzen girichtino
umilari. Errana da urruntzen dela Jainkoa
jende borthitz hampatuetarik, bainan
dagoela bethi bat eginik arima umilekin.
Hortakotz, obrarik handienak Eliza katolikoan egiten dituzte, ez jende hampurutsu beren buruaz hartuak direnek, bai.
nan gogoz eta bihotzez aphal eta ttiki
direnek. Nahi ditutzu lan haliosak egin
] ainkoarentzat, arimentzat eta zuhaurentzat: egon zaite zure begietan aphal eta
ezcleus.

Santa Elizabeth Portugaleko erregt'na.
1 0 Erregina miresgarri hunek karitaterik handiena agertu izan du, lehcnik

-

VI ZATHlA.- III KAPITULU.....

385

erromesak eta eriak lagunduz. bigarre.
nekorik herrak eta auz.iak baketasunerat
ekharriz. Egun bate.z, oinak garhitzen
ziozkotelarrik erromes mutuo bati, emaztc
batek zauri ikharag-arri bat here zangoan
irakhutsi zion. Demendrenik izitu gabe.
zauri okhastagarria bere eskues garbitu
eta pherekatu zion era gero musu emanez
besarkatu. Eta zer gerthatu zen? Erreginak here ahoa zauriaren gainean zerau·
kalarik, zauria osoki sendolU zen eta
eskale gaichoaren zangoa demendren minik gahe geldilU.
2 0 Oi erregina dohatsua. emaguzu guri
ere karitate handi bat, gure bihotzak eta
gure onthasunak zabal eta heda zaitzu
erromeseri buruz. Eta baldin herrak edo
auziak gutarterat igortzen balitu ifernuko
etsai suphizleak, emaguzu hetan ez erortzeko zuhurtzia, bai·eta hekien haketzeko
lehia eta ahaIa.
Sail Bonabl1ztu1'a. - San Frantsesen
ordenako zortzigarren buruzagi jenerala.
Elizako dotor eta irakasle guziz argitua,
Aita-Sainduaren biltzarreko aphezpiku
eta kardinalea. san Bonabentura izan da
behinere agerlu den gizon eta saindu
handienetarik bat. Bainan. zombatenaz

.,

386

EKLlsrONEA,

Jainkoak

here dohainez gora altchatu
baitzuen, hambatenaz saindu hunek bere
burua ezeztalu nahi zueo.
Aita-Sainduaren Embachadorek kardinaleguako agergailu eta apbaindura
ederrak ekharri ziozkotenean, sukbaldeko
bachera zikhinen garbitzen ari zela khau.
situ zuteD.
2° Lurreko kargu eta ohoreak galgarri
dire, non ez diren aphaltasunekin garrayatzen. Nor ere baita gizonen begietan
garago altchatua, eta harek Jainkoaren
aimzinean aphalago atchik dezala bere
hurua. Orduan, galtzetik urrun, are hobeki beizik ez da baliatuko bere hand itasunaz Jainkoarenlzat eta arlmentzat.
Agorrilean.
Andrulena A1aria POYZ1ollkulakoa.1° Balia gaitezen besta huntaz ahalik eta
Indulientzia hainitzen irabazteko. Huna
zer diaD liburu on ttiki batek :
Orboit gaiten bekhatu mortalaz mere~
zitzen dire[a 'iremuko pena bethierekoak,
bekhatu beniaJaz aldiz -purgatorioetako
peDa dembora batekoak. Bekhatu mort31a
barkhatzen du penitenziazko sakrameoduak, erran nahi da ongi kofesaturik eta
behar den urrik,iarekin absoluzionearen
errezebitzeak. Bainan sakramendu horrek

VI ZATIlI.-\.. -

J[J

KAPITULUA.

;\87

bekbatorea ifernuko bidetik atheratzen
duelarik arreD, ez du hargatik Jainkoaren justiziarekin arras kito egiten, arduran segurik j bainan bekhatore hari gelclitzen zayo satifazione bat egiteko, zor
bat pagatkezko Jaunaren justiziari. Zor
hura azkenkornadoraino pa~tu behar du,
edo bizi huntan penitenziazko obrak eginez edo purgatorioetako suan erretzeo
egonez.
Orobatsu erran ditake bekhatu benialax. Egia da horren barkhamendua ardiets
ditakela kofesatu gabe j nahi bada hura
den biderik segurena. erran nahi dut kofesatzea. Badira gauza saindu batzu deitzen direnak Sakramentalak, zoinek bekham benialetik gure arima garbitzen
baitute. Hala nola Cure A ita erratea, ur
benedikatuarekin zeinhatzea. Ko/esatze1:
nalzayo erratea, amoina edo limosna egitea, Aphezpikuaren benedikzionearen
errezebitzea.
Bainan bekhatu beniala barkhatu denean, harentzat ere baratzen ohi da satisfazione bat tgiteko. edo hemen penitentziazko obrez eta Indulientziez. edo Pur·
gatorioan minki pairatuz. - 2 0 Zombat
giristino lazo here biziko urthe gehienak
bekhatutan pulunpatuak egon andoan,
Jainkaa ganik miserikordia ardietsi balin
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barlute ere, penitenzia funtsik egin gabe
hiltzen direnak! Ochoit gaiten hekien
bekhatu mortal bakhotchak sekulako
ifernua merezi 'Zuela aiphatu gabe utzlz
esun guziez egiten xituzteD bekhatu befilalak. N ork eeran, nork phents.."l zombat
pairatu beharko ducen purgatorioetan!
Beraz. ahalik eta lehiarekin balia gaitezen Porzjonkulako besta huntaz, ditezken harkhamenik aberatseoak eskeintzen
baiterauzkigu !

Ama-Biry13zaren zerurat ·igatea. _ I ·
Huna gure bestaederrenetarik bat. Gure
Aita san Frantsesek garizuma befezi bat
barurtzen zuen besta hortara preparatzeko.
Hara beraz non dagon, Jainkoaren eta
gure Ama, arima eta gorphutz. Zerafinez
gorago altchaturik eta kreatura guzlen
Erregina khoroo.turik. Haur on barzu
zerk hala bozkaria dezazke nola heren
Ama maitea zeru-gorenetan lorifikaturik
ikhusteak? Bozkaria gaiten beraz egun
eder human; diozogun erran Jesus-Jainkoari : Eskerrak bihurtzen derauzkitzugu
hoin osoki eta ederki goretsi duzulakotz
zute eta gure Ama. - 20 Maiz et maiz
orhoit gaiten zeruan hadugula Ama guziz
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on bar. Deusek ez gairu hobeki gure
nahigaberan hazkartuko nola orhoitxapen
ezti horrek. Horrakorz noix·nahi, bainan
guziz etsayaz tentatuak garenean, Mariaren izena aurkhi dadiela gure bihotz eta
espainetan.
'Kausitu dut izen bat hain eztia,
Bozltarioz: nauena bethetzen.
loin etti den erraitea: Maria!
Amodioz horrek nau $U$tatzeD~
Zu. 0 Maria, aiphatzea.n,
Bihotz guzia dut zorionean.

San Luis Frantziako errege.

Luis bederatzigarrena, Frantziako er·
rege handia eta saindua sorthu zen
hamahirur garren mendean. Haurra zelarik hi! zitzayon aita Luis zorrzigarrena.
Haren ama erregina Blanka edo Churia
bebar izan zen errege haurraren eta erresuma guziaren gobernari. Erregina hon
gerthatu zen anhiu jainkotiarra eta ez
gutia~o buru onekoa. Seme horri harra.
razi zlozkan borren erregetasunari zohazkon eskolak ; eta anha handirekin berak
moldatu zuen giristinolegearen araberako
bizitzean. Maiz erraten ziozkan hitz seinhala-garri hauk: Enc seme4. Ja£1lkoak
badak£ ze£n zaitudan 11laite ; tnzkitartea1t.
1ta/tiago zinduzket h£lik z"khusi, eSe1leZ
oekhatu 11tortalean ero1'i1'ik.

390

ERLISION'EA.

Erregina handi horrek lur ooean erein
.
zuen hazi ona.
E~rege horrek erlisionea bethi errespe_
tarazten zuen here etsempluaz eta nausitasunaz. Errege saindu eta botheretsu
bat izan zen. Haren zuhurtzia, zuzentasuna hain ziren ezagutuak non bertze
erresumetako errege eta prinrzek elgarre.
kilako makhur eta hauzietan, hura bethi
juje hartzen baitzuteo.
Asko le~e 00 eta zuhur eman zituen,
guziak ginstino legearen araberakoak.
Uste dut erran di[aken behinere Frantzia eztela haren demboran bezen hakean
eta gostu onean hizi izan.
lzurritik hil zeD Tuniseko hiriaren ondoan. Mahometaner gerla eR'iterat zualarik here ustez, giristinoen heyetarik
libratzeko.
Tierz-ordrean sarthua zen gaztedanik,
eta hautatua izan da ordena horrako pa_
troin, bereziki gizonentzat (I).
Buruilean.
Sta Ar.rosa Vlterbekoa, te:nlera.

Birjina saindu horren bizia osoki miragarria; erran ditake, mirakulu bat izan da.
hastetik akhabantzaraino ; Jainkoak nabi
dituenak egiten ditu.Arrosak mihia erabili
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ahal izan zueneko aiphatu zituen Jesusen
eta Mariaren izenak. Bi urthe bethe zitueneko, jende geihen baten adimenduan:kin eta atenzionearekio, aditzen zituen
here burhazoek emaiteo ziozkaten irakaspen eta abisu zuhurrak- eta sainduak. Ordukotz othoitz luziak eta kbartsuak, bai
eta penitentziak ere egiten zituen, eta
artharekin begiratzen zen bekhatu chumenetarik. Hirur urthtetan bere ahaide
hurbil bat, zombait oren hartan hila zena,
here othoitzez phistu lueo.
Menturaz hamar urtheren ingurua zuelarik, saindu askok besalako penitenzia
garratzak egiten zituen ; nahi bada berak
etzueo bekhaturik, bertzentzat ari zen,
beretzat merezimenduak bethi eta gehiago irahaziz. Asko bekhatore komhertitu
zituen. asko heretiko katoliko bilkarazi
zituen. Hortakotz heretikoek herritik
khasarazi ere zuten ; bai eta haren familia guzia.
Ahantzi zaut errateko bamar urtheak
bethe gabe Tierz ordrean sarthu zela (I).

Ama-B£rjinarcn stJrtzea. - 10 Badire
arima Jainkotiar asko debozione berezi
bat badutenaAma-Birjinaren haurtasunaJ.

Esku.!iburu berritik hli.l":\IL
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rentzat. Eta zinez zer 3urkhi daiteke hain
maitagarri eta goresgarri denik oola baita
Aingeruen erregina dohatsu horren haurtasun guzjz garbia?
Baratzeko lili sorthu bt:rria

Coiz aldetik nola den zabaltten.
}bla ere guuz maitag:arria
Mw da h:mrretik agertun.

Dezagun guk ere ohora eta bert"ziki
othoitzlAma-Birjina here haurtaSunean,20 Galcla dezazkogun hi grazia : Lehenik
garbitasun sainduaren bethi osorik eta
notagabe begiratzeko zoriona ; eta gero.
baldin zorigaitzez demendrenik kolpatu
baginu, nigarretan berregintzeko lehia :
Bekhatcan hondaturik,
Inn naiz dohakabe ;
Ez dvt aurkhitzen bakerik,
Ene Ama, zu gabe.
Bainatl ora.i dot higuinUep,
Bekhatauo mundua

Eta nigarTez esltatzen,
Othoi, barkhamendua..

Santa. Klara. birjina.

Sorthu zen, san Frantses bezala, Asiseko hirian ; haren burhasoak nobleak
eta aberatsak ziren. Gazte danik, san
Frantsesen etsernplu miragarriak ikhusiz.
nahi izan zuen bark bezala mundu galdua
eta galgarria beralde utzirik" penitenziaz-
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ko era saindutasun gorako bideari lothu,
hortako saindu handi horri konseiIu eta.
gida. galdegin zion. Lagun adiskide batekin juan zen Porzionkulako eIizara ;
Fraidek errezebitu zutcn chirio argiak
eskueran.
Han bere ilea matzarazirik hartu zuen
penitenziazko jauotzia, franzizkanoenaren
iduriko bat, emazter dahakon bezala
egina.
San Frantsesek ondo hartan erakutsi
zion komentu chaharchume bat.Han egon
zen zombait dembora. Haren burhasoek
eta familiak egin ahalak egin zituzten
Klara here etcherat itzularazi nahiz, bainan ezin kordokarazi wten, [ermu egon
zen here chedctan. Gehiago dena, haren
etsempluak hunkitu wen Aiftes haren
ahizparen bihotza. eta hura ere familiatik
espakaturik ethorri zen harcnganat. Nala
baitzen komentu huts bat San Damianoreo elizari hurbil. bi ahizpa saindu horiek
komeotll bortan pharatu ziren.
Laster aide guzietarik emakumeak
beien ganat ethorn ziren, heien bizi moldea segitzeko.Holachet altchat.u zen franziskao('lsen ordena.erraten diote, bigarren
ordena ; bainan scrora horiek deithu dire
bethi danik Klarisak, santa Klara horien
lehen amaren izenetik.
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Nola serora horiek bethi emendatuz
juan baitziren, dembora aski gutirik barnean altchatu ziren han eta hemen Klarisen komentu berriak, nork erran zernbat?
Santa Klara berrogoi urtheren ingurua
izan zen serora horien buruzagi; 52 inda
handia zen, bere etsemplu ederraz eta.
irakaspenez berthute perfetaren nahia:z
eta amodiaz sustatzen zituen guzien bihotzak. Egiten zituen mirakulu handiak.
Behin Mahometano barbaroek setiatu
zuten Asiseko hiria ; Klarak othoitz egin
zuen ; Izpiritu Sainduak argiturik, eria
ze1arik. Sakramendu Saindua eskuan agertu zen etsai kruel heien aitzinera, eta
~uziak. lotsatu eta harriturik, lehiaz ihes
Juan ZIren.
Bere azken urthetan bethi eria zagon,
aingeru pazie.nzia batekin sofritzen zuen
eta hala saindutasunean b.ethi eta gorago
zohan.Hil aintzinean izan wen Aita Sainduaren bisita eta benedizionea.Gero Jainkoak altchatu zuen lurreko pairamen, .50frikarien erditik zeruko loria eta zodon
bethikorat (I).
Urrian.
San Frantses gure A ita. - Gure Or..
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denako ilhabete berezia da ilhabete hau,
dakharkelakotz San Frantses gure Aita
eta Patriarkaren besta. Hortakotz beraz
ilhabete huntako hirur meditazioneak
eginen ditugu gure Aita Frantsesek
agertu zombait berthuteen gainean.
San Frantsesek bere buruaz erraiten
zuen maiz Jaundone Paulok erran hitza:
Christo conjixus Stint eruct: Kristorekin
josirik nago kurutzeari.
Gazte demboran kurutzeak eta mortifi·
kazioneak izitzen zuten.
Bainan azkenekotz ]ainkoak argitu
zuen j irakatsi zion ez zaiteke1a bola bizi ;
mundua harrentzat desherri zela ; bertzelako. bizitze batean behar zela sarthu.
Gau batez lotarik amets egin zuen. Ik.
husi zueD jauregi bat. eta jauregi hartan
asko harma eta gerlako tresna. Harma
hakbotchak hazuen kurutze distirant eder
hat. fduri zitzaion gure Sainduari. ku.
rutze bezembat iguzki hazire1a jauregian.
Eta oihu egin zuen :
Oi ] auna, norentzat otbe dire barma
kurustatu eder boriek ?
Hiretzat dituk eta hirekin bilduko diren gudu]arientzat.
Zer nahi dUlU bada nik egin dezadan.
10

ERUSIONEA.

Jauna? Norat joanen naiz gudukatzera ?
H una zer dutan nahi : utz clesakan
mundua, egin hir.ur botuak, eta hekien
bidez ibil clebruaren kontra guclu hazkar.:.
rak, eta eman hire bu rua holachet itzaturik eta sakrifikaturik ene kurutzearen
gainean.lkhusten dukan jauregi hori cluk
komentua, ene arima hautatuen egoitza
dohatsua ;harma horiek dituk komentuko
hirur botuak, Pobrezia, Garbitasuna eta
Obedientzia ; eta kurutze distirant horiek
dituk komentuan egiten diren mortifikazione eta bortchamen khartsuak.
Eta handik harat San Frantses osoki
eman zen here buruaren kontrako jazan.
ze eta monifikazione guzieri. OJ gure
Aita, egizu othoi guk ere gure buruak
berrha cletzagun, bederen bekhatutik urruntzeko eta arimen salbatzeko behar den
heinean!
2° San Frantses Asisekoak irakatsi du
Pobreziarentzat amodiorik handiena. Berak erran du hitz eder hau: Ene esposa
cia Pobrezia, eta choratuki maite dut.
Erran du oraino : Ene Ordenaren
asentuak eta indarrak ez dire ez l1rrhezko
edo zilharezko ; bainan dire Jesu-Kristpren hitz hok :

VI ZATHIA. -

III KAPITULUA.

397

Ez dezazuela izan moltsarikez dirurik;
ez-eta bi soineko bidean ; ibil zaitezte
oinetakorik eta makhilarik gabe.
HOl'tik, Frantsiskanoak eske dabiltza,
janaren eta beztitzekoaren biltzeko.
Daudetzen komentuak ere, ez dituzte
bereak: toki arrotzean bizi dire bethj,
erromesek ohi duten bczala.
San F ranlSes johan zen Erromarat,
Aita-Sainduaren baimena ardietsi nahiz,
Pobrexiazko erregela hensi horrentzaL
Orduko Aita-Saindua, Innozent hirugarrena, Latranek9 jaureg!an zagon.
Jauregi hortara doha beraz san Frantses. Leheneko bere adiskide chahar bat
aurkhitzen du athean, eta galdegiten dio
othoi helaraz dezan Aita-Sainduaren gana ; eta badohatzi biak ; jauregiaren
barne ederretan sartzen dire.
Aita-Saindua ikhusi dueneko, San
Frantses belhaunikatzen da eta ahuspex
emaiten ; eta ukhurtua dagolarik, bere
Ordenaren erregela aiphatzen du cheheki ; Aita-Sainduaren baimena galdegiten
duo

Bainan ex du onesteD Aita-Sainduak.
Garratzegi eta borthitzegi zayo Pobrezia
hoin hertsia. Gure sainclu gaichoa gibelerat igortzen duo

ERLJSION EA.

Ichil·ichila. demendrcn arrangurarik
egin gabe,badoha kamporat San F raotses.
Jauregitik atheratzearekin aurkhilzen
du erromes itsu bat; benedikatzen du eta
sendotzen. Eta ora bozkariotan, itsu.argi:
tuak ihardesten dio :
Di jauna, ez 10tsa ez, Jainkoak lagun.
duren zaitu,zure chede guzieterat helduko
zare.
Ondoko gauean, Aita-Sainduak amets
bat CRiten duo Ikhusten du zuhaitz ttipi
bat lurretik sortzen,gero laster handitzen,
eta azkenean oihanez gaindi goratzen.
Atzarri denean, arranguratzen da, zer
erran nahi othe duen amets horrek. Jain.
koak argitzen du ; bihotzean mintzatzen
zayo : Zuhaitz hori dela San Frantsesen
ordena, egun lurretik sortzen ari, bainan
taster oihan guziak gaindituko dituena.Ai[a-Sainduak,amets horren ondotik, San
F rantsesen bilha igortzen dUo Aurkhitzen
dute o!'pitale batean, erien arthat2:en ari
dela. - Latraneko jauregira. heldu de·
nean, erraiten dio Alta-Sainduak bilduko
duela Kardinalen biluarrea, eta elgarrekin ikhusiko dutela eyan behar den haren
Ordena onets! ala ez. - Biltzen dire beraz Kardinaleak. Aita-Sainduak aiphatzen eta chehatzen diote nola Frantsesek
ordena berri baten abiadurak hartu di-
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wen, eta nola ordena hori Pobreziarik
hertsienean jarria den. - Kardinaleak
orden... berriaren konlra bihuruen dire.
Bat bakharrik jartzen da haren aide, dioJarik bilkhura guziari: Zerk zabiltzate
holako eLhetan ? Ez duzue bada ikhusten,
Jesu.Kristo bera ukhatzen duzuela eta
Ebanjelioa ostikatzen ? Ezen eskale horrek zef galdegiten du, baizik ere choilki
Kristoren kontseiluak atchikitzea? Eta
nark sekulan besarkaturen ahal du Pobrezia hain hertsirik Dola Jesusek besarkatu izan baitu? Ordena berri hori urrun~
duz, Jesu bera eta harren Ebanjelioa arbuyatzen duzue.
Hitz horietan desegiten da Kardinalen
bihzarrea. Aita-Sainduak erraiten dio
Frantsesi: Ikhusten duzu ez dugula elgar
aditzen ahal j egizu othoitz, ]ainkoak argi
nezan.
Ondoko gauean ere Aita - Sainduak
badu bigarren amets bat.
Latraneko Eliza erortzera dohala ikhusten duo
Ora tlzkailia,Eliza eder hori funditzera
doha)arik, heltzen da gizon erromes bat
eta bere sorbaldez chutik atchikitzen duo
Nor othe cia gizon ~rromes hori?
Behatzen dio Aita-Sainduak eta Frantses eskalea ezagutzen duo
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Atzarri-eta biltzen ditu berriz Kardinaleak. Frantses ere jin-arazten duo Eta
huna zeT erraiten dioten :
Erromes saindu hunek hazkarturen du
Eliza katolikoa. Jainkoaren ageraldi bat
izan dut ametsetarik, eta ikhusi' dut Pobreziak behar gairuela phiztu eta alchatu.
Bai, onesten dut Frantsesen Ordena ;
Jainkoak lagunt dezala orai eta bethi.
3' - Pobreziarekin batean Garbitasun
saindua zuen gehienik maite.
Uztailaren erditsutan, hamabi ehun eta

hogoi etan hiruan, negu bihotzean eta gau
batez, San F rantses Asiesekoa othoitzean
zagon.
Othoitzari ora emana dagolarik, agertzen zayo ifemuko etsai gachtoa. Etsai
gezurti hori gizon-gazte baten itchura
ederrarekin heldu zayD. Lausenguz, aire
ezti batekin erraiten dio :
Zertako bada holako othoitz luzetan
akhitzen zare ? Osagarri ttipia duzu, ez
bortcha ture burua. Berzela erituren tare
eta dembora gabe hilen. Ez othe dakizu
gaua 10 egiteko emana teraukula? Ba,
si nets nezazu, ez duzu gorphutza higatu
behar, indar gehiago izanen duzu arimen
kombertizeko eta salbatteko.
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San F ramsesek berehala ezagutu wen
etsai lohiaren maltzurkeria; eta deusik
ihardetsi gabe harren e1he churieri, athera
zen kuchian gambaratik,joan zen ointhuts
elhorri sasi baten ondora, eta han bulu:r.irik jauzi egin zuen sasiaren barnera.
Gorp~utz guzia odoletan sarraskiturik
ezarn zuen.
Hola garrPiaitu wen San Frantsesek
etsai lohiaren guritasunezko tentazionea.
Eta ordu berean sasi guzia bethe sen
arrosa ederrez. Elhorri ondo bakhotcha
lorez aphaindurik ageri zen elhurraren
artetik
I khas dezagun hortik temazione lohien
har.karki garhaitzen. Hola garhaitzen clelarik, tentazioneak ez 'du edertzen beizik
eta aberasten gure Garbitasuma.
Hazilean.

Omiasailldit. - Ez dezakegu hemen
deus hoberik medita ezenez besta eder
hort.a.ko Ebanjelioa.Jesu-Kristoren bertze
zombait hitzekin. Huna beraz Ebanjolio
hori :
Halako osteak ikhustearekin, Jesus
mendirat igan zen, eta jarri zenean hurbilclu zitzaizkon dizipuluak.-Eta idekirik
ahoa irakatsi zituen erranez : - Dohatsu
gogoan erromes direnak, zeren-eta hekie-

.,
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na baita zeruetako erresuma. - Dohatsu
eztiak, lurraz bailire gozatuko. - Dohat~
su nigarrez daudenak, direlakotz lzanen

gozakariz betheak. - Dohatsu zuzenbidearen gose eta egarri direnak. aseak
izanen bailire. - Dohatsu urrikitsuak.
ezen urrikalmendua ardietsiren dute.Dohatsu bihotzez direnak garbi, zeren
hek Jainkoa baitute ikhusiko.- Dohatsu
baketiarrak. Jainkoaren ume deituak izanen direlakotz. - Dohatsu zuzenaren ga.
tik nalligabetan direnak, hekiena baita
zeruetako erresuma. - Dohatsu zarete,
noiz ere ahopa!dika ibiliko baitzaituzte,
eta gaizki jazarriko baitzaizkitzue eta eoe
gatik gezurrez lee-nahi erranen baitute
zueo kontra.
Bozharioz jauz zaitezte. zeren nasaya
baitago zueo saria zeruetan.
Egiazki, egiazki diotzuet : Auhen eta
nigar eginen duzuela 2uek, munda aldiz
boztuko dela ; bairian zuek atsekabeturik
ere, zuen atsekabea bozkariotarat itzuliko
da.
Emazte batek erditzean atsekabe du,
ethorri baitzayo bere ordua; bainan seme
bat· sonhuz geroz, ez da gehiago here
minaz orhoitzen, bozkariotan delakotz
gizon bat munrlurat emanik.
Eta orai zuek ere atsekabetan zarete ;
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bainan ikhusiko zaituztet berriz, eta boztuko da zueo bihotza, eta bozkario hori ez
derautzuete nihork khenduko.
Santa Afies Asisekoa.
Saino.a hon santa Klararen ahizpa zen,
ja erran dugun bezala : ezagutarazi dugu
nola burhasoek eta familiak egin ahal
guzia egin luteo Klara ez nahiz utzi seroralzerat, bainan alferretan.
Bada hauchet gerthatu zen : azken
entsegu bat bezala, familiak igorri zueo
Anes bere ahizpa lausenguz eta balakuz
hi! zezan etcberat itzulzerat.
Bainan osoki bertzela juan zen gauza :
Klarak bere solas zuhurrez eta Ja.inkozkoez hereto zuenAi'ies holako moldez non
bura ere seroratu baitzen ahizpa bezala.
Orduan familiaren hasarrea, kolera nolakoa izan zen, nork eeran ? Bainan Jaiokoaren laguntzarekin here c;:hedean gogortu zen, deusek ezin kordokatu zueo.
Bere ahizpa sainduaren etsempluak ahalax imitazen zituen.
Gau batez,othoitz kbartsuan zagolarik.
bere ahizpa Klarak ikhusi zuen lurretik
ahcha~ua eta hirur khoro ederrez kho·
roatua ; ikhusten zueo ere Jesus-haurra
agertzen ziuayola eta eztitasun handi hatekin besarkatzen zuela.
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Hi ahizpak, Anes eta Klara urthe be·
rean hil izan ziren ; kasik elgarrekin hegaldatu ziren zerurat. elgarrekin hain
Khartsuki bizi izan andoan, bethi eta
bethi elgarrekin gozatzeko Jesus heren
esposaren loria eta edertasun izariga_
be., (I).
Santa Elizabet Hongriakoa.

EIizabet Hongriako erregeren alaba
zen. Haur haurrt"tik ezagun zen saindutasun handirat helduko zela.Errege alaba,
errege gortean Andre handi, nahi zituen
atsegin eta plazerak bazituzken; nahi
zuen bezen ederki,dislianki bezti zitaken.
Hein hortako Andre gazte bat ez gutl
baliatzen ohi da halako paradez. Bada
Elizabet printzesa handia etzuten lilurat.
cen ez handitasunak, ez munduko atseginek, ez banitatek. Dosteta eta libertimendu choragarriak lltzirik, ·oozohan e1izan
otboitz egiterat, bazoban pobrer laguntza
egiterat, erien ikhusterat. Karitatezko
obra horielaA wen bere bihotzeko atsegma.
Turingeko printzearekin ezkonarazi
zuten.Senhar noble hori ja girjstino on
bat zen; bainan printzesaren etsempluek
berthutean garago altcharazi zuteo. Etl. Esku liImru lxnitik hartun.
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zuen den gutiena trabatzen bere debozionean ; nahi zueo libertatea uzten zion
obra on eta amoina egiteko. Elizabet ongi
baliatzen zen libertate hortaz, debozionez,
caritatezko obrez bere bihotzaren gozotzeko. Eliza batea.n sanzen bazen, bere
khorona burutik khendurik lurrean pbausatzen zuen.Galde~iten bazayaten zerlaka
egiten zueo hala, Ihardesten Zl1en : « Jesus, arrantzez khoronatua izan da, eta ni
agertuko naiz haren aitzienan urhezko
eta zilharrezko khorona buruan? Jainkoak begira ! •
Saindutasun handi balerat belzeko,
behar dira jasan eta pairatu khurutze
handiak, nahig-dbe minak ; Jainkoaren
probidenziak hala moldatu du sainduen
bidea, J esu·Christo bera etsemplu. Elizabeti ctzitzaizkon arren kburutzeak eskastu ; haren senbarra, printze ona. gerla
balean hil zen, bihotzmin handia printze.
sarentzat. Alhargundu zeneko,bere koinatak eta haren emazteak gogorki persegitu
zuteo.
Azkenean Jainkoak altchatu lOeo ]urreko grina eta penitenzien artetik zeruko
locia handirat, 1231, bazilaren 19"'" (I).
Abendoan.
A1Ila-B£rjinaren kunteebitze notagafJeI. Esku libutu'bcrritik ho.rtua.
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!loa. - 1° ]ainko·gizonari, Jesu.Kristori
zor zitzayon baren Ama garbi izan zadien
osoki bekhatu guzietarik, bai eta bekhatu
orisinaletik. Beraz, Jainkozko bere amatasunaren ariaz, notagabe kontzebitua
izan zen Andredena.Maria.Aita.Jainkoak
egin zion dohain abemts bori, amoreaga~
lik eta haren Jainko Seme bakharrak
izan zezan Ama guziz garbi bat, iguzkia
baino ere ederrago bat. - 20 Eta guk
ere ez othe dugu Jesu~Kristo gu.baithan
KomuDioneaz hartzen eta garreyatzen,
Ama~Birjinak egin zucn bezala ? Ai eta
non da gure bihouetako garbitasuna?
N ala gare mahain satndUelara hurbiltzen?
Eguberriko besta.- 10 Huma zer dioD
Krcdoak : Sinesten dut Jainko Aita bethere guzia duena baithan, zeruaren eta
Iurraren Kreatzailean; eta Jesu.Kristo
baren Seme bakhar gure Jauna baithan ;
zoina kontzebitu baitzen lzpiritu-Sainduaren berthutez eta sorthu baitzen Mafia·
Birjinaren ganik. - 2 0 Hau zen beraz gerthaw.JainkoakMaria·Sainduari bidali zion
Gabriel aingerua,erraiteko nola behar zen
izan ] aink,,·Semearen ama, mirakuluz
eta gelditzen zelarik Birjina. Bere baime::o

VI ZATHIA. -

HI KAPITULUA.

407

na eman zuen Maria-Sainduak: Hu1ta
neskaioa, eg£n bekit sure }ttt~
zaren arabera.Orduan. Maria-Sainduaren
odol garbiarekin Jainkoak formatu zuen
gorphutz bat eta ezdeusetarik egin arima
bat; gorphutz eta arima horiek e1garrekin
bat eginik,bereru zituen Tinitateko bigarren Presunak, Semea deitzen denak ; eta
hola gelditu zen J ainko-gizon egina Ama"
Birjinaren sabe] sakratuan.
Gero. bederatzi i1habeteren huruan.
sorthu zen Jesus, mirakuluzki, utziz here
Ama osoki Birjina, lehenago zen bezain
eder eta garbi.
Ama-Birjinarekin eta San Joseperekin
adora dezagun Jesus haurra, gure Jainko
eta Salbatzailea

I ai1tkoaren

Besta handi oeraren gaineatt bigarren
meditazionea. - Big-arren meditazione
hau egin dezagun iguzkialdeko errege.
khartsuekin batasunean. E la honarakotz
irakur dezagun Ebanjelio Saindua :
Nola Jesus sonhu baitzen Judeako
Betheleemen, Herodes erregearen egunetan, Magoak iguzkialdelik ethorri ziren
Jerusalemera. ziotelarik: Non da, sorthu den Juduen erregea ? Ikhusi dugu
ezen haren izarra iguzkialdean eta haren
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adoratzera gathortzi. -

Hori aditzeare-

kin asaldatu zen Herodes erregea, bai.
eta Jerusaleme g"uzia harekin balean. -

Eta bilarazirik apheznausi guziak eta populuaren Izkribauak, galdez zagokieten
non sortzekoa othe zen Kristo.- Eta hek

ihardetsi zioten : Judeako Betheleemen.

Ezen hunela du Profetak izkribatu : Eta hi, Betheleem, Judeako lurra,ez haiz
segur chumeena Judeako handienen artean, ezen hi ganik duk ilkhiren Israelgo

ene populuari hotsemanen dioena. - Orciuan Herodesek, Magoak ichilik deithueta, arrha handirekin jakin zuen hekten
ganik zer mugai agertu zitzaiyoten izarra. - Eta Betheleemerat igortzen ?ituelarik, erran zioten : Zoazte, haur hartaz
arthoski argi zaitezte, eta aurkhitu dl~ke
zuenean, adiaraz dizadazue, nathorren ni
ere haren adoratzera. - Errege entzuneta, 10thu ziren bideari : eta iguzkia1dean
ikhusi zuten izarra, hara non den berriz
ageri, aintzinean zihoakiotela, baratu arte
haurra zagoen tokiaren gainean. Izarra
ikhustearekin, bozkario handiz beztu ziren. - Eta etcherat sarthu zirenean, aurkhitu zuten haurra bere ama Mariarekin,
eta ahuspez emanik adoratu zuten ; eta
idekirik beren kutchak, cskaini ziozkaten
emaitzak, urhea, isentsua eta mirra. -
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Eta lotan izanik Herodes.ganat ez bihurtzeko mezua, beren herrirat bertze bide
batez itzuli ziren.

. .
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Indulientzien eta pribileyoen aur·
kltegia. <:>:::::: =:::: ::::
=0.=.=.0

=

LEHEN ARTIKULUA.

Indulientz£a osoak.

fJ~rnI RVRGARREN Orden,ko guziek,ko-

H

fesaturik eta komuniaturik, irabazten ahalko duce indulientzia
edo ba.kamen osoa erraterat goazin egun
eta condizionetan.
I. Sartzeko egunean.
I I. Ordena harlan Proresionea eginen
duten egunean.
I I 1. Hilabetheko bilkura edo konfaranlzan kausituko diren egunean ; Eliza
edo kapera publiko bat bisitatuz eta han
zerbeit othoitz eginez Elizako beharrentzat.

IV. Urriaren 4 an, San Frantses beren
Aitaren besla egunean ; agorrilaren I 2 "",
Santa Ciara, Bigarren-Ordenako amaren
beSt3 egunean; agorrilaren 2 an, Andredena - Maria- Aingeruetakoaren bestan;

berzalde Terziergoa ahchatua den Elizari
bere izena ematen dion Sainduaren bestan, eJiza hura bisitatuz eta han othoitz
zerbeit eginez Eliza Ama Sainduaren beharrentzat.
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V. Hilabetean behin, bakotckak hautatu egunean, debotki bisitatzeo delarik
Eliza edo kapera publiko bat eta hartan
othoitz egiten apurtto bat Aita-Saindua.
ren chedetarat.

VI. Perfekzionean aintzinatzeagatik
zortzi egunez segidan erretreta bat eginen
duten aldi guziez.
VII. Hiltzeko orenean, Jesusen Izen
saindua deithuz, ezpainez ez baditeke,
bederen hihotzez. Fagore bera ardietsiko
dute, kofesioa eta komunionea ezin egiDean, beren bekhatuez balimbadute egi.
azko urrikia.
VII I. Urthean bi aldiz irabaz dezakete
barkamen edo indulientzia 0503, Aita
Sainduaren Benedizionea errezebituz eta
othoitz eginez, Aita Sainduaren chedetarat. Kondizione beretan errezebiwko
dute oraioo indulientzia osoa. Absoluzio~
nea, erl'an nahi da Benedizionea, emanen
zayoten egunetan. huna noiz : I. Eguberriz j 2, Bazkoz; 3. Mendekostez j 4. Jesusen Bihotz Sakratuaren bestan ; 5, Mariaren bekhaturik gabe Konzebizioneko
bestan j 6. martchoaren I9"-n, San Josephe Mariaren esposaren bestan; 7, burui.
bren I7 an , Aita San Frantses dohatsuaren
Zauri Mirakuiluzkoen bestan ; S, agorrilaren 25an, San Luis, Frantsiako errege,
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hirurgarren Ordenako Haurriden patroinaren bestan; 9, hazilaren 19·n , Santa
Elisabeth Hongriakoaren bestan.
IX. Hilabetean behin,erraten badituzte
bortz Pater, Ave, eta Gloria Patr£ Eli.
zako beharrentzat, eta seigarren Pater,
Ave, eta Glor£a Aita Sainduaren chede~
tarat, irabaziko dituzte Erromako Estazioneak eginez, eta debotki Porziunkula
bisitatuz, Jerusalemeko Leku Sainduak,
eta Jondoni Jacobe apostoluaren Eliza
Compostellen bisitatuz, irabazten diren
indulientzia guziak.
X. Terzierak Mezako liburu Erromanoan Estazioneak markatuak diren egunetan, bisitatuz Haurridegoa ezarria den
Eliza edo capera bat, eta, han ohi bezaJa,
othoitz egloez Eliza, sainduaren beharrentzat, aberastuko dire eguo hetan, eta
templo edo capera hetan, Erromarrek eta
arrotzek Erroman dituzten pribileyo, ontasun hedatu guziez.
n -

ARTIKULUA.

Barka11lCll edo £ndulientzia ez-osoez.
Zazpi urtheren eta zazpi garisumaren
barkamena izanen dute :
I. Hirurgarren Ordenan dicen. edo
gizonki edo emazteki guziek, bisitatuz
Terziergoa altchatua den Eliza edo ka-
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pera bat, eta han othoitz eginez Elizaren
beharrentzat, erraterat goazin egunetan :
Buruilaren I/n ; San Frantses patriarka_
ren Zauri Mirakuiluzkoen bestan ; agorrilaren 25 An , San Luts, Frantziako erregea.
ren ; uztailarp.o 8"", santa Elisabeth. Portugaleko erreginaren ; hazilaren 19"",
santa Elisabeth hongriakoart'o; eta otsailacen 22*", santa Margarita KOfconakoa.
ren bestan. Bertzalde Ordenako Aitzindariaren baimenarekin berek hautatuko
dituzten bertze hamabi eguoez.
I I. H ieur ehun egunen barkamena
aldi bakocehean irabaz dezakete, 'Meza
sainduan, Elizako beetze ofizioetan; eta
Ordenako bilkura publiko edo partiku
larretan kausituko direnean, eskale bati
atherbea emanen diotenean, hasarregoen
baketzen hariko direnean, prosesione
batean aurkituko direnean, sakramendu
saindua segituko duteneao, edo s~gi ex
badezakete, ezkila aditzearekin erraoez
bebin Pater eta Ave A.faria .. - orobat
bortz Pater, Ave erranen dituztenean
Elizako hebarrentzat, edo Ordenako
Haurride hilentzat ; ehorzte baterat joanen direnean, here eginhidetik urrundua
dena hartarac erakarriko dutenean; nor~
beiti Jainkoaren manamenduak eta bert·
ze Salbatekotz jakin beh3.rrak irakatsiko
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dituzteneanj edo bertze karikatezko obra
holako zerbeit eginen dutenean.
I ndulientzia horiek guziak, iza" dite7.en osoak edo e7..Terzierek eratchiki detzazkete, bala nahi batuce, Purgatorioko
arimeri.
H ilabecbian behin erraceko sei Pater,
Ave, Cloria, horieri badire eratchikiak
asko indulientzia 050, Ha1a nola : Jerusalemeko lekhu sainduak bisitaturik i
Erromako estazionetan ibilirik. Jondenaikin izanik, Porziunkula bisitaturik, irabazten diren guziak. Aski da intenzionea
hartzea ahal direo guzien irabazteko.
Orobat da habitu urdinaremzat sei Pater, Ave, Clor£a erraten diren a1di guziez.

,
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Zeremoniala Erroman Oohetsia.

t. - Kongregazlonek:o biltzarreak.

m

Has/ea1/,.

ENI' Sancte Spiritus, reple (uorum

corda fidelium, et tui amoris in
eis ignem accende.
Sub tuum prresidium confugimus.
Sancta Dei Genitrix : nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris ;
sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicla.
Respice, beate Pater Francisce, de exeelso ccelorum habitaculo,et deprecare pro
populo tuo, populo quem elegisti. ut serviat coram te omni tempore in ministerio
Domini.
Kyrie eleison.
Christe eJeison. K yrie eleison.
Pater noster, secreto.
y. Et ne nos inducas in tentationem.
Rj. Sed libera DOS a malo.
y. Memor esto Congregationis tua::.
lV. Quam possedisti ab initio.
y. Domine exaudi oralionem meam.
JY. Et clamor meU5 ad te veniat.
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,. Dominus vobiscum.
R;. Et cum spiritu tuo.
Oremus

Mentes nostras qu<:esumus. Domine,
lumine tU<e claritatis i1Iustra, ut videre
possimus qure agenda sunt, et qu~ recta
sunt agere valeamus. Per Christum Dominum nostrum.
Iq. Amen.
Bilzarre sola1leleau :
Veni, Creator SpiTltus,
}..Ientes tuor\lm visita :
Imple sl)perna gratia
Qure tu ereasti pectora.
Qui diccris Paraelitus.
Altissimi donum Dei:
Fons vivus, ignis, earitas,
Et spiritalis nnetio.
Tu septiformis munere.
Digitus patern;e dexterre,
Tu rite promissum Patris,
Sermone dittlns guttura.
Accende lumen sensibus.
lnfunde amorem eordibus :
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpetL
Hos(em rcpellas longius;
Pacemque dones protin:Js :
Vuctore sic te prrevio,
Vitemus omne noxium.
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Per te sciamu$ da Patrem,
Noscamus alque Filium :
T~ue utriusque Spiritllm:
Credamus <.mm tempore.
Deo Patri sit gloria,
Ejusque soli Filio,
Cum Spiritu P:l.radilO,
Nunc et per omne seculum.
Amen.

Bazko tkmboran :
Deo Palri sit gloria,
Et Filio quia. morluis
Surrexit, llC P3lac1ito,
In S<eCulorum 2C~ Amen.

.,. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.
R]'. Et renovabis faciem terr<.e.
O~tnus.

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus ilIustratione docuisti; da nobis in
eodem Spiritu recta sapere, et de ejus
semper consolatione gaudere. Per Christurn Dominum nostrum.
~. Amen.
A k1tabauzan.

Kyrie eleison.
Christe eleison. K yrie eleison.
Pater noster, secreto.
,. Et ne nos inducas in tent'ltionem.
~. Sed Iibera nos a malo.
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,. Confirma hoc, Deus, quod operatus
es in nobis.
~. A temple sancta tuo, quod est in
Jerusalem.
fr. Dornine, exaudi orationem meam.
~, Et c1amor meus ad te veniat.
.". Dominus vebiscum.
~. Et cum spiritu tuo.
Oremus.

Prresta nobis qucesumus Domine, au·
xilium gralire. loa:, ut qua:, te auctqre,
facienda cognovimus, te adjuvaote, im·
plere valeamus.
Agimus tibi gratias, omnipotens Deus,
pro universis beneficiis tuis. Qui vivis et
regnas in srecula ~culorum.
RT. Amen.
,. Orernus pro benefactoribus nostris.
RT. Retribuere dignare. Domine, omnibus nobis bona facientibus propter no·
men tuum vitam reternam. Amen.
Ant. Si iniquitates, etc.
Ps. De profuodis, etc.
,. A porta inferi.
R;. Erue, Domine, animas eorum.
,. Domine, exaudi orationem meam.
~. Et damer meus ad le veniat.
t.Dominus vobiscum.
RJ. Et cum spiritu tuo.
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Deus, veni<e largitor, et humance salulis amator. qu::esumus demellliam tuam,
ut nostrt:e Congregationis (catres, propinquos et benefac.tores. qui ex hoc sa:culo
transieruot, Beata Maria semper Virgine
intercedente cum omnibus Sanctis tuis.
ad perpetuie beatitudinis consortium pervenire concedas.
Fidelium, Deus, omnium Conditor et
Redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum
tribue peccatorum : ut indulgentiam,quam
semper optaverl.lnt, pi is supplicationibus
consequantur ; Qui vivis et regnas in s<:r:cula sreculorum.
R;7. ~men.

,. Requiem <eternam dona eis,Domine.
19. Et lux perpetua luceat eis.
,. Requiescant in pace.
Rj. Amen.
H. Abituaren harl:2eko Othoitz eta Zeremoniak.

Post111anta aphezaren ainz£man betIUJuniko.

Gidariak /{allkgt~en ditJ :
Aurhidea, zer galdetzen duzu ?
I hardeste1t diu.
Ene Aita, humilki galdetzen dut Peni-
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tent7.iaren hirurgarren ordenaico abitua.
errechkiago salbatzeagatik.
G£dariak .. Deo gratias.
Gero nalti badu, etsorta chumc bat cg'inik., abitua bcncdikatzen du ..
t. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
~. Qui fecit ccelum et terram.
,. Domine, exaudi orationem meam.
Pi. Et damor meus ad te yen iat.
y. Dominus vobiscum.
~. Et cum spiritu tuo.
Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, qui per
mortem U nigeniti Filii tui Domini nostri
Jesu Christi, mundum restaurare misericorditer dignatus es, ut a morte perpetua
nos liberares, et ad gaudia perduceres Paradisi : respice, qu<csumus, pietatis tuce
oculo devotam hanc familiam tuam, hie
hodie in tuo nomine congregatam, cujus
famulus tuus B.Franciscus, ut tibi augea~
tur credentium numerus, extitit Institutor.
Illam super firmam petram. quc:e Christus
est, confirma, ut ab omnibus turbationibus
mundi carnis et diaboli sit secura; et incedens per tuorum semitam mandatorum,
meritis acerbissimce Filii tui passion is,
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et Immaeulatre Matris ejus semper Virginis Marire, ac B. P. N. Francisei, omniumque Sanctorum, gaudia reterna possideat. Per eumdem Christum, etc.
OremU9.

Domine Jesu Cbriste, qui tegumen
oostrre mortaJitatis induere, et in pr~e
pio pannis involvi dignatus es, quique
glorioso Confessori tuo B. P. N. F rancisco tres Ordines instituere salubriter
inspirasti, 2C eosdem per summos Ecdesire Pontifiees, tui Vicarios, approbare fecisti, immensam ture dementia:. largitatem
supplieiter exoramus, ut b::ee indumenta,
qure idem B. F ranciscus ad pcenitenti<:e
jndicium, ac pro valida contra s::eculum
carnem et dremonem armatura, commilitones suos fratres de Prenitentia in
Tertio Ordine portare constituit, benedicere t, et sanctificare t digneris, ut hie
famulus tuus (vel beec famula lua), ea devote suspiciens, te ita induat, ut in spiritu humililatis viam mandatorum tuorurn
ad mortem usque fideliter pereurrat. Qui
vivis et regnas in sa:.cula sa::culorum.
Fl. Amen.

Gero,6euedikatzen du khorda edo klwydona.

ERLISION£A.

Oremus.

Deus, qui ut servum r~dimeres, Filium
tuum per manus impiorum ligari voluisli,
benedic t qua::sumus 1 cingulum istum;
et prcesta. ut famulus tuus,qui (vel famula
tua, qure) hoc prenitentice ligamine pree.
cingitur, vinculorum ejusdem Domini
nostri Jesu Christi perpetuo memor exis.:
tat, tuisque semper obsequiis alligatum
(vel alJigatam) se esse cognoscat.Per Do~
minum nostrum Jesum Christum Filium
tuum qui tecum, etc.
w. Amen.

Erratet" edo kltatualze,,, da lumen.
Veni creator, SI'''' planum

Ceropostulantarm alderat itzutirt~k erratett du:
Exuat te Dominus veterem hominem
cum actibus suis, et cor tuum avertat a
s::eculi pompis quibus abrenuntiasti. dum
Baptismum suscepisti.
JV. Amen.

Emalen diD haIJitua. erranez:
I nduat te Dominus novum hominem,
qui secundum Deum creatus est in justitia et sanctitate veritatis.
19". Amen.
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Bernz etna/en dio kordatla diolarik :
Prcecingat te Dominuscinguto puritatis.
et extinguat in lumbis wis humorem Jibidinis. ut maneat. in te virtus continenti;:e
et castitatis.
~. Amen.
Ema!e1t dio torcha bat esl.:urat errantz :
Accipe F rater carissime(vel Sorar carissima), lumen Christi. in signum immortalitatis tua:. ut mortuus (vel monua)
mundo, Deo vivas, fugiens opera tene·
brarum. Exurge a mortuis, et illuminabit
te Ch riSlUS.
R]. Amen.

A zkmean aphezak aldarerat etzu/irik.
erraten dit" :
Laudate Dominum, orones gentes: •
laudate eum, orones populi:
~uoniam confirmata est super nos misericordia ejus, - et veritas Domini manet
in reternum.
G Joria Patri...

Eta segidako otltoitzak :
,_ Confirma hoc, Deus, quod operatus
es in nobis.
~. A templo sancto tuo quod est in Je..
TusaJem.
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,. Salvum fac servum tuum (vel salvam
fac famulam tuam).
Rt. Deus meus, sperantem in te.
,. Mitte ei, Domine, auxilium de
sancto.
~. Et de Sion tucre eum (vel earn).
,. Nihil proficiat inirnicus in eo (vel
in ea).
~. Et filius iniquitatis non apponat
nocere et.
.,. Domine, exaudi orationem meam.
~. Et damnr meus ad te venial.
if. Dominus vobiscum.
lV. Et cum spiritu tuo.
Oremus.

Deus misericordi~, Deus pietatis, Deus
a quo bona cuncta procedum, sine quo
nihil sanctum inchoatur, nihilque perficitUf, precibus nostris benignus assiste,
et hun~ famulum tuum (velhanc famulam
tuam), cui in tuo sancto nomine sacrum
p<enitentire habitum imposuimus. ab omnibus periculis mentis et corporis tua protectione defende, et concede ei in sancto
proposito, ad finem usque perseverare, ut
peccatorum suorum remissione percepta,
ad consortium electorum tuorum pervenire mereatur.
Deus qui per immaculatam Virginis
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Conceptionem dignum Filio tuo habita·
culum prc:eparasti : qmesumus, ut qui ex
morte ejusdem Filii tui pr.evisa, earn ab
omni labe pr.:eservasti, nos quoque muo·
dos, ejus intercessione, ad te pervenire
coocedas.
Deus, qui mira Crucis mysteria in tUG
devotissimo confessore B. Francisco multiformiter dernonstrasti, cia famulis tu is,
ipsius semper exemph sectari, et assi·
dua ejusdem Crucis meditatione muniri.

A naya oatcntzat :
Deus, qui B. Ludoyicum Confessorem
tuum de terreno regno ad ccelestis regni
gloriam transtulisti; ejus, qu~sumus, meritis et intercessione, Regis regum Jesu
Christi Filii tui. facias nos esse consortes.
Qui tecum Yivit...
Amen.
Arreba baLentzat.
(Tuorum corda Fidelium, Deus mise.
rator, illustra, et B. Elisaheth precibus
gloriosis, fac nos prospera mundi despi.
cere, et ccelesti semper consolatione gau·
dere. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

ERLlSIONEA.

Ill. - Profesionea.
No6izak ekharnko du ha6itua agerian.
Ai/a gidariak hasten du ;
Veni Creator Spiritus. etc., Sf .pta1Han.
fi. Emitte Spiriturl\ tuum et creabuntur.
R;. Et renovabis fadem terra:.
O~:D1US.

Deus, qui corda fideIium Saneti Spiritus illustratione docuisti; da nobis in
eodem Spiritu recta sapere, et de ejus
semper consolatione gaudere.
Da, quresumus, Domine, huic famulo
tuo (veL buic famula: tu~), quem (vel
quam) Ordinis habitu decorare jam di.
gnatus es, ad inchoati operis perfectionem
fellciter pervenire. Per Christum Dominum nostrum.
~. Amen.
Gero A ita gidariaren aitzinean belhauniko dagoLarik gatdegine1t zayo :
Ene aurhidea, zer galdetzen duzu ?
Ihaniesten du :
Ene Aita, galdegiten dut profesionearen egitea, San F ramsesen H irurgarren
Ordenao, Jainkooren hortan zerbitzatzeko
hil artio.
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Aitagidan'ak dio : Deo gratias..
Cera egz1lcn du, nail:." lJatinbadu, exll01-ta
labur bat.
Orduan 1l0bizak Izulachet eg£ten du pro.

fesumea.
Ego N. coram Deo omnipotente, ad
bonorem Immaculat<e B. Marice et B.
Patris Franciscl omniumque Sanctorum,
promitlo, servare mandata Dei toto tem·
pore viue me<r. et Regulam Tertii Ordinis. ab eodem Beato Francisco institutam,
juxta formam a Nicolao Papa Quarto et a
Leone Decimo tertio confirmatam ; item
satisfacere ad Visitatoris placitum pro
transgressionihuscontraeamdemRegulam
commissis.
- Nik N. Jainkoguzizbotheretsuaren
aintzinean, Maria bekhaturik gabe ken·
zebituaren,Aita San Frantsesen eta Saindu guzien ohoretan,hitzemaiten dut begiratukoditudala Jainkoaren manamenduak
hili naizeno,orobat HirurgarrenOrdenako
erregela, Aita San Frantsesek berak eOla·
oa. Aita Saindu N icolas laurgarrenak eta
Lean haOlahirur garrenak finkatu dutena ; eta erregela beraren koDtra egin
diztukedan hutsenzat, Aita bisitatzaileak
emanen dautan penitentzia komplituko
dud.I•.
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Ai/a gidariak thardestC1l du :
Et ego ex parte Dei, si h<:ec observaveris, promitto tibi vitam <eternam. In nomine Patris. et Filii t et Spiritus Sancti.
~. Amen.
Clmliturik erraten edo khan/atzen da :
Te Deum laudamus, te Dominum con·
fitemur.
T e ceternum Patrern omnis terra veneratur.
Tibi cmnes Angeli, tibi Cceli, et uoiversa: potestates.
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili
voce proclamant :
Sanetus, Sanetus, Sanetus, Dominus
Deus sabaoth.
Pleni sunt cceli et terra majestatis glo-

n<e

tU<e.

Te gloriosus Apostolorurn chorus.
Te Prophetarum laudabilis numerus.
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confi.
tetur Ecclesia,
Patrem immensce majestatis,
Venerandum tuum verum et uOIeum

Filium.
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu Rex glorire, Christe.
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Tu Patris sempitemus es Filius.
Tu ab liberandum suscepturus hominem, non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti,
creden tibus regna crelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes ID gloria
Patris.
Judex credens esse venturus.
Te ergo qucesumus, tuis famulis subveni, quos ptetioso sanguine redemisti.
JEterna fac cum Saoctis tuis in gloria
numerari.
Salvum fac populum tuum. Domine, et
benedic h~redica.ti tu~.
Et rege eos, et extolle illos usque in
~ternum.

Per singulos dies benedicimus te :

Et laudamus nomen tuum in

s~culum,

et in sceculum S<eculi.
Dignare. Domine, die isto sine peccato
nos custodire.
.Miserere nostri Dornine, miserere nostn.
Fiat misericordia tua, Domine, super
nos, quemadmodum speravimus in te.
In te. Domine. speravi, non confundar
in ceternum.
Oltdotik egiien ditu A ita g£dariak othoitz
seg£dan aurkltt'tzen direnak ..
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t. Confirma hoc, Deus, quod operatus
es in nobis.
~. A templo sancta tuo, quod est in
Jerusalem.
,. Salvurn fac servum tuum (vetsalvam
fac famulam tuarn).
Rl. Deus meus,sperantem in Te.
t. Mitte ei, Domine, auxilium de Saneto.
R!. Et de Sion tuere eum (vel earn).
.,. Nihil proficiat inimicus in eo (vet in
ea).
l~. Et filius iniquitatis non apponat
nocere ei.
j. Domine, exaudi orationem meam.
Rj.

Et damor meus ad le venial.

y. Dominus vobiscum.
~.

Et cum spiritu tuo.
Oremus

Deus, cujus misericordic:e non est nu·
mems, et bonitatis infin..itus est thesaurus,
piissimce majestati tuz pro collatis donis
gratias agimus, luam semper clememiam
exorantes, ut qui petentibus poslu)ata
coneedis, eosdem non deserens ad pr<emia futura disponas.
Deus, qui per immaculatam Virginis
conceptionem, di~num Filia tuo habitaculum prreparastl, qu<csumus, ut qui ex
marte ejusdem Filii tui pr<cvisa, earn ab
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omni labe prreservasti, nos quoque mun.
dos. ejus intercessione. ad re pervenire
concedas.
Domine Jesu Christe. qui, frigescente
mundo, ad inAammandum corda nostra
tui am oris igne. in carne beatissimi Patris
nostri Francisci Passionis tu~ sacra Stigmata renovasti: concede propitius. ut
ejus nleriris et precibus crucem jugiter
f~ramus, et dignos fructus pcenitenti.:e fa·
Clamus.
A naya oaielltza/ :
Deus, qui B. Ludovicum Confessorem
tuum de terreno regno ad ccelestis regni
gloriam rransrulisti ; ejus, quc:esumus, me·
ritis et intercessione. Regis regum Jesu
Christi Filii tui facias nos esse consortes.
Arre6a batell/zat :
(Tuorum corda, liclelium Deus miserator.
illustra; et B.Elisabeth precibus gloriosis,
fac nos prospera mundi despicere, et co:.·
lesti semper consolatione gaudere.)
Deus, qui fomulum,tuum (vel famulam
tuam) a v3nitate s<eculi, conversurn (vel
conversam) ad bravium supernre vocationis assequendum accendis ; pectori ejus
ilIabere, et grariam ruam, qua in re perse·
veret, iIli infunde: lit protectionis tu<e
munitus (vet munita) prresidiis, quod re

••
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donante promisit, adimpleat, et sancte
vivendi aliis semper exemplum pr::ebens,
ad ea, qu~ perseverantibus promissa
sunt, reterna pr;,emia perveniat. Per Dominum. etc.
19'. Amen.
Gero prifesa oerr£ari ematm zayo San
Fra1ztseSe7l bmediz£onea:
Bencdicat t tibi Dominus, et custodiat
le. Os(endat Dominus faciem suam tibi,
et misereatur tui.Convertat Dominus vul.
turn suum ad te, et det dbi pacem. Dominus te .benedicat t.
p:/. Amen.

Ondotik han diren guz£eri bertze

benedi~

zz(me llatt :

Benedictio Dei omnipotentis, Patris,et
Filii t et Spiritus Sancti descendat super
V05, et maneat semper.
IV. Amen

Azkenea7l profesa berriak e1llaten du
musu khurutzqikaren oinar; : erakuzteko
ezteta behin ere oaratuko '7esusen mait/lazetik.
Infrascriptus ego N., Director (vel Sa.
cerdos) ad professionem in Tertio Ordine
PrenJ(entium S. Francisci admisi Domi-
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num N. N.,qui receperat habitum anoo.. ,
mense.... die... In quorum fidem, etc.
Benedikzionea Indulientzia Plenarioekin.

Ant.lntret oratia mea in conspectu tua,
Domine; inc1ina aurem tuam ad preces
nostras; parce, Domine. parce populo
tuo.quem redemisti sanguinetuo pretioso,
ne in ~ternum irascaris nobis.
Kyrie, eleison.
Christe. eleison,
K yrie. eleison.
Pater noster, secreto.
Jr. Et ne nos inducas in tcntationem.
~. Sed libera nos a malo.
t. Salvos fac servos tuos.
~. Deus meus, sperantes in te.
p. Miue eis, Domine. auxilium de
sancta.
Iq. Et de Sion tuere eos.
j. Esto eis;' Domine, turris fortitudinis.
~. A fade inimici.
,. N ihll proficiat inimicus in nobis.
Iq. Et filius iniquitatis non apponat
nacere nobis.
,.. Domine, exaudi orationem meam.
Ri. Et damor meus ad te veniat.
,. Dominus vobiscum.
R;'. Et cum spiritu tuo.
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Oremus.

Dells, cui proprium est misereri semper

et parcere; suscipe deprecationem

005-

tram, ut nos et omnes famulos tuos, quos
delictorum catena constringit, miseralio
.ture pietatis c1ementer ahsolvat.
Exaudi, queesumus, Domine. supplicum
preces. et confitentium libi parce peccalis: ut paciler nobis indulgentiam trihuas,
benignus et pacem.
I neffabilem nobis, Domine, misericordiam luam cIemcnter oSlende : ut simul

nos et a pcccatis omnibus exuas, et a
pcenis quas pro his meremur. eripias.
DellS, qui culpa offenderis, prenitentia
placaris : peeces populi tU! supplicantis
propi~ius respice ; et flagella ture iracundire. qure pro peccatis nostri5 meremur,
avertc. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

E rratelt da :
Confiteor, etc.
M isereatur, etc.
J ndulgeDtiam, etc.

E fa apllezak erraic1l du :
DomiDus noster Jesus Christus, qui
beato Pelro Apostolo dedit potestatem
ligandi atque sol vendi, iIle vos absolvat,
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ab omni vinculo de1ictorum, ut babeatis
vitam reternam,et vivatis in srecula so:.eculorurn. Amen.
Per sacratissimam Passionem et Mortern Domini nostri Jesu Christi, precibus
et meritis bcatissima: semper Virginis
Maria:, beatorum Apostolorum Petri et
Pauli. beati Patris nostri F rancisci et
omnium Sanctorum auc\oritate,a Summis
Ponti6cibus mihi concessa, plenariam
Indulgentiam omnium peccatorum vestrorum vobis impertior. In nomine Patris,
et Filii t et Spiritus Sancti. Amen.
I

Betted£kziolle ialJttl"ra :

Auctoritate a Summis Pontilicibus
mihi concessa plenariam omnium peccatomm tuorum lndulgentiam tibi impertior. I n nomine Patris et Filii t , et Spiri tus Sancti.
.Ri. Amen.
Aita Sainduaren Benedikzionea.

l . Adjutorium nostrum

in nomine 00-

mIDI.

Rj'. Qui fecit calum et terram.
"f. Salvurn fac populum tuum, Domine.
Iq. Et benedic h:ereditati tuiC.
'P. Dominus vobiscum.
Rj'. Et cum 3piritu tuo.
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Gero aphezak chutik erraiten du:
Oremus.

OmnipOlens et misericors Deus, da
nobis auxilium de sancto, et vota popuH
hujus in humiJitate cordis veniam peccatorum poscentis, tuarnque benedictionem
postulantis et gratiam, c1ementer exaudi :
dexteram tuarn super eum benignus extcode ; ae plenitudinem divio~ benedietioois effuode ; qua bonis omnibus cumulatus, fe1icitatem et vitam eonsequcDtur
retemam. Per Christum Dominum nostrum.
Ri. Amen.
Gero aphezak, elluti/.; aidal'eko ezkerl'eall,
~yYate1t du :
Benedicat vas omnipotens, Deus t,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanetus.
~. Amen.
Meza sainduko otboitzak:.

Meza behar bezaia entzuteko PrejJal"ozio.
ma.

Zure aldace sainduaren oinetan ahuz-

pez emanik, adoratzen zaitut, Jainko bot-

here guziak ditutzuna. fermuki sinhesten
dut, entzutecat nohan Meza deJa Jesu-
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Kristo wre Seme-Jainkoaren Gorphutz
eta Odolaren sazrifizioa; Kalbarioko mendian gilon guzientzat eskeini zueo sakrifizio hura bera. Eskeintzen darotzut, bat
egiten naizelarik Jesu-Kristoren eta bafen Elizaren chedeekin. )0 Zure Mayestate dibinoari lOT zayoen ohore soberanoa
emaiteko; 2 0 Egin darozkigutzun oogi
guziez eskerrak bihurtzeko ; 3° MUllduko
bekhatu guzientzat eta bereziki eneemzat
zUTi satisfakzione egiteko; finean arimako salbamenduarentzat eta gorphutzeko
biziarentzat behar ditudan laguntzak zure
ganik ardiesteko. Zure ganik grazia hauk
guziak igurikitzen ditm, Jesu-Kristo zure
Semearen merezimenduen bidez. nahi
baitu berak izan Sakrifizio adoragarri
hunen Apheza eta biktima.
Mezanm hasteau, eta Confiteor crratean.
Ene bekhatuen jakiteko eta ezagutzeko, 6 ene Jainkoa! behar ez duzun arren ene aithorrik eta kofesiorik, eta ene
gaichtakeria guziak ene bihotzean irakurtzen dituzun arren, kofesatzen darozkitzut
halere zeruaren eta lurraren aitzinean :
aithortzen dut ofensatu zaitudala gogoz,
hitzez eta obraz. Ene bekhatuak handiak
dire, bainan zure misericordiek neurririk
e! dute. Urrikal nakizu,o ene Jainkoa!
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Orhoit zaite zure baurra, zure ezkuko
obra. zure odolaren prezioa naizeIa.
Birjina saindua, Zeruko Aingueruak
Parabizuko Saindu eta Saiodak, gun!lzat othoitz egizue, eta nigarrezko eta miseriasko haran huntan dolhamenetan
gaudezen orduetan. grazia eskazazue guretzat, eta ardiets diezaguzue bakhatuen
barkhamendua.
Imro'itean.
Jauna! zuk Patriarkheri eta Profeteri
eman zinioten, zure Seme bakbotcha lurrerat jausten ikhusteko, hain gutizia
khartsua ; indazu heyen khar saindutik
pharte bat; eta egizu.bizitze hilkor bunen
goitibeheitien erdian, ene baitan senti
dezadan zurekin bat izateko lehia saindua.
Kyrie eleisoneta1~.
Dolhamen eta hasperenekin. () ene
] ainkoa, errekeritzen zaitut, egidazu misericordia. Memento guziez,bizi naizeino,
erran baniezazu Jauna! n4UZ11n urrikan';
ez liteke oraino aski ene bekhatuen nombrearentzat eta handitasurnaentzaL
Gloria in exelsisetan.
Gloria in excelsis Deo : et in terra pax
hominibus bome voJuntatis, Laudamus
te ; benedicimus le ; adornmus le; grati;ls
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agimus tibi propter magnam gloriam tuam ; Domine Deus. rex crelestis, DellS.
Pater omnipotens ; Domine Fili unigenite Jesu Christe ; Domine Deus. Agnus
Dei, Filius patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis ; qui tollis peccata
mundi, suscipe deprecationem nostram ;
qui sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis ; quoniam tu solus Sanctus. tu 50Ius Dominus, tu solus Altissimus, JesuChriste, cum Sancto Spiritu, in gloria
Dei Patris. Amen :
Oremusetan ulQ 01'animetan.
Agrada hekizkitzu, Jauna. guretzat egiten zaizkitzun othoitzak; igulzu, Eliza
wre esposak, Aphezaren ahoz, gure fagoretan galclegilen darozkitzun· graziak
era berthuleak. Ez dugu mcrezi (hala da)
enczunak iza;tea ; bainan koncsidera zazu
grazia horiek eskzaten darozkitzugula,
Jesu-Kristo. zure Semearen bibez. zurekin bizi baita erreginatzen baitu men~
deen mencle guzietan. H aIabiz.
Epistofl"'.
Epistola huni begiratzen diot, 0 ene
Jainkoa ! lure nahien irakhasteko egortzen clarotazun gmhun bati bezala. Othoi,
indazu manatzeo darot3wnaren kompli-
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zeko indarra. Zuk zeronek, Jauna, profe~
teri eta aposlolueri irakatsi diotzatzute,
izkribuz utzi darozk,guten egiak : heyen
argietarik pharte indazu, eta pitz zazu
ene bihotzean, hek erretzen zituen su
sakratu hura, maita zaitzadan eta zer~
bitz3, hek bezala. ene bizi guzian.

Ebanjelioan chutiturik.
Chutitzen naiz, 0 Legegile soberanoa,
zuri erakusteko Ebanjelio sainduan diren
egiabandiak,ene odolaz zigilatzerat ekhar~
ria naizela. Egia horiek ene bihotl.ean
zeronek. othoi. Jauna, barneraino landa
zaitzu. Horiek betzate molda ene gogoe~
tak, ene hitzak eta ene ohrak. Ez dut ~e~
hiago atchiki nahi zure Jegeaz bertzerlk;
mintza 7.aite, Jauna; huna non aditzen
zaitudan, sehi baten jauspen osoarekin.
Indazll zure erranen bethetzeko ham bat
inclar nala baitut fermutasun heyen sin~
hesteko.
Credoan.
Credo in Deum,Patrem omnipotentem,
factorem cceli et terrce,visibilium omnium
et invisibilium. Et in un'lm Dominum
Jesum.Christum,Filium Dei unigenitum:
Et ex Patre natum ante omnia secula ;
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum
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verum de Deo vera: genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem
omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit
de ccelis ; et incarnatus est de Spiritu
Sancto ex Maria Virgille JET HOM,O FACTUS EST: crucifixus etiam pro nobis sub
Pontio Pilato, passus et sepultus est: Et
resurrexit tertii die secundum scripturas:
Et ascendit in ccdum ; sedet ad dexteram
Patris : Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos; cujus regni
non erit finis. Et in Spiriturn Sanctum
Dominum, et vivificantem, qui ex Pa~
tre Filioque pracedit. Qui cum Patre et
Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per Prophetas. Et unam,
Sanctam, Cathalicam et Apostolicam
Ecc1esiam. Confiteor unum Baptisma in
remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen.

Ofertorioan.
Kreatura hilkor, eta bekhatuz kargatu
bat baizen ez naizen arren; eskeintzen darozkizut Aphezaren eskuz, I) egiazko
Jainko bizi eta eternala, ogi hari eta ar~
no hori, izan behar baitute gambiatuak
zure Seme Jesu-Kristoren Gorphutzerat
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eta Odolerat. Onets zazu, Jauna, ezin
erranezko Sakrifizio hau, amulsuki eta
gozoki. Ofrenda saindu horrekin juntatzen dut. ene gorpbutzaz, arimaz, omasuDez, bizial: eta ditudan guziez egiten da·
rotzudan sakrifizioa Egizu nitaz, 0 eue
Jainkoa! kreatura ben-ibat; ogi hori eta
arno hori wre bothereaz gambiatzerat
zchazin bezala.
Aphezak bere erkiak g-arbitzea1z.
Garbi nezazu, Jauna, sakrifikatua iza~
terat doatzun Bildotsaren odolean j notha
guzictarik chahutua, eta zure graziaren
espos-arropaz beztitua, ;:ure ganat esku
churi eta bekhatu. gabeak altcbadetzadan ; esparantzarekin egun barez erreze·
bitua izateko,zure hautatueri Zeruan pharatu diozuten aphairu sakratu3'1.
£CM/dunk Ap/zezak erraten. dill/en
Othoitutan.
Agrada bekizu, 0 eue Jainkoa, zure
izen sainduaren ohoretan eta lorioreot·
zat, gure prohetchutan, eta zure Eliza
saincluarenetan, eskeintzen zaitzun Sakrifizioa: haren cbede beretan sarthurik.
huna non galdetzen darozkitzudan, Elisak
orai, aphezaren bidez. eskatzen darozkitzun grazja guziak. Eman dietzagulzun
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Jesu-Cristo gure Jaunaren bidez eta izenetan.

Prefazt"oan.
Ordu da, 0 ene arima, igan gaitezen
behere huntako gauza guziez gorago.
Altcha zaitzu, Jauna, altcha zaitzu gure
bihotzak zure ganat : zor zaizkitzun gores~
teak eta eskerrak zuri emaiteko juntatzen ditugu gure boz flak oak, Izpiritu dohatsuen alegrantziazko sentimenduekin;
eta desterruko lekhu huntan erraiten derautzugu, hek loriaren egoitzan kantatzen
darotzutena : Sailldua, Saindua, Saz1zdua
da armadetako jainko Jauna, izan bedi
lorijikatua zeruetako gorcuean.
PREFAZIO KOMMUNA.
Per omnia secula seculorum. R7 Amen.
Dominus vobiscum. R7 Et cum spiritu
tuo.
Sursum corda. ~. Habemus ad Dominum.
Gratias agamus Domino Deo nostro.l~
Dignum et justum est.
Vere dignum et justum est, ::.equum et
salutare, nos tibi semper et ubique gra~
tias agere, Domine sancte, Pater omn.ipatens, <:eterne Deus, per Christum Dorninum nostrum; per quem majestateIll
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tuam laudant Angeli, adorant Dominationes. tremunt Potestates : cceli ccelorumque virtutes, ac beata. Seraphim socia
exu)tatioDe concelebrant. Cum quibus et
nostras voces, ut admitti jubeas deprecamur, supplici confessione dicentes :
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus
Deus Sabaotb. Pleni sunt cc:eli et terra
glori~ tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini,Hosanna
in excelsis.
Sanctus erra*01zdoatz.
Aita bethierekoa, anainetako arzain
soberanoa! zure Eliza zaim eta ibilka
zazu, finka zazu eta heda lurraren bazter
guzietarat. Izpiritu bat eta biholZ bat
emozute Christau guzieri. Benedika zaitzu
gure Aita saindua, gure aphezpikua, gure
aitzindariak, gure errretora, eta zure Elizaren sinbestean bizi diren guziak.
Lelzenbiziko Mementoan.

Jauna , orai zUfe erresuman zarena.
orhoit zaite nitaz zure miserikordian, eta
sakri6zio saindu humen merezimenduz:
indatzu ~skas diLUdan berthute guziak.
Eta. batak bertzearentzat otboitz egitea
manatu darokuzunaz geroz ; Jauna, othoi
adi zatzu eta entzun. humilki eta konfi~

VI ZATHIA. -

V KAPITULUA.

447

deOlziarekio ~iten darozkitzudan othoitzak ene ahaldeentzat. adiskideentzat,
arimako eta gorphutzeko ongiegilentzat.
Ene bihou guziaz halaber gomendatzen
darozkitzut ene etsayak eta ~izki zombait egin ah~l darotaten guzlak : ahantz
bekizkitzu heyen bekhatuak eta neureak,
ene bihotzetik khen zatzu khiestasun eta
gaitzirizKo guziak. Mundu guziak senti
beza sakrifizio hunen ooa.O ene Jainkoa,
iguzu guzieri bake egi3zko bat, elkharrekin batasunean atchikiren gaituena, bethik9tz bakean izaiteko Birjina-Amarekin,zure apostoluekin,martyrekin, Saindu
eta Sainda guziekin, eta finean eternitate
guzian zurekin.

Ostia sat',ubla altltatzean.
o Jesus, ene Salbalzailea, egiazko
Jainkoa eta egiazko ~izona, sinhesten
dut zinez eta fermukl Ostia sainduan
erreaJki zarela, adoratzen zaitut hor, ene
Jauna eta ene Jainkoa zarena. Iguzu, niri
eta hemen garen guzieri, M ysterio adoragarri huntan zor darotzugun debozionea,
amodioa eta ezagutza.
Khatitza altchatzea,:.
Adoratzen dut kbalitz honan, 0 ene
Jesus dibinoa, ene erospencaren prezio3,
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eta gizon guziena. Odo} adoragarri
hortarik chorta bat jausterat ulzazu ene
arimaren gainerat, izan dadintzat garbitua bekhatu guzietarik, eta susratu3 zure
amodioaren khar sakratuaz.

Jaitzkoa aitchat" Ofuloan.
E7. darot7.Ugu gehiago ogia eta arnoa
eskeintzen, bainan bai Jesu-Cbristo zure
semearen gorphutz adoragarria. 6 eue
Jainkoa. haren pasionearen, pitztearen,
zerurat igatearen orhoitzapenetan: R'ure
eskntik, Jauna, har zatzu; eta bethe gaitZ3tzu zure graziez.

Bigarren Mementoan.
Orhoit zaite halaber, Jauna, Purgate.
rioan diren arima gaichoez, zureak dire,
bai eta zure esposak. Bereziki gomendat~
zen darozkitzut ene ahaideenak, adiski·
deenak, arimako eta gorphutzeko oogi
egileeoak, eta gure othoitzen behar gehiena duteneoak.
Nobis quoque peccatoribus eyratcan.
Guzia bekhatorea naizelarik, ausarta·
tzen naiz galdetzerat grazia bera enetzat,
erran oahi da, 6 ene Salbatzailea ! zure
lorian pharte ttipi bat. Mila bekhatuz:
hange zuzena galdu dudala ikhuslen dut
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eta aithortzen zure aitzinean, 0 ene Jain.
koa! Ene merezieri begiratzen badiozute,
ez duket esparantzarik izateko erresuma
hartan. Apostoluek, martyrek, eta Bir·
jina sainduek ezin ardietsi dute, sofrituz
eta berthuteguzieri baizenjarraikiz. Nola
beraz ausarta-ere otbe naiteke, Jauna,
esparan17.a izaterat? Zure odolak egiten
du ene fidantzia guzia. Barkha dietzaki·
datzu eoe butsak, penitentzia egiazko
batez zerurat hel nadien.
Pater tyroleall.
Kreatura ez deus eta dohakabe bat
baizen ez naizen arren ; halere, Jainko
handia ! ausartatzen naiz zu ene aita deitzerat, zeren hola nahi duzun; egidazu
grazia. d ene Jainkoa, bethi wre egiazko
haur egoiteko. Gure Aita, Zeruetan zarena, erabil bedi sainduki zure Izena;
ethor bedi zure erresuma ; egin bedi zure
borondatea, Zeruan bezala lurrean ere;
iguzu eRUn gure eguneko ogia; barkha
zagutzu gure zorrak, guk gure·ganat zordun direneri barkhatzen dioztegun bezala;
eta ez gaitzatzula utz tentamendutan
erortzerat ; bainan begira gaitzatzu gait.
zetik. Halabiz.
.
Agnus Dei erratean.
Jainkoaren bildotsa, munduko bekha
~
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tuez kargatu nahi izatu duzuna, garbi
zaitzu ene bekhatu guziak zure odo!etn,
hain khario erosi duzun bakhe hura izan
dezaclan zurekin, ene lagunarekin eta
neure buruarekin.
Domine, non sum dignus errateall.
AhJauna!egia da ez dudala merezi zure
errezehitzea ene bekhatuan gatik : guziez
urriki dUI zeren damustatu baitzaituzte,
eta lure ganik uTrundu bainaute.Zure hitz
bakhar batek senda dezake ene arima : ez
nezazula abandona, 0 ene Jainkoa!
Apluzarell kommuniU1lean, 1Wyk berak.
commu1ziatzen ez duenean errealk£.
o ene Jesus maitagarria I egun wre
haragi s'aindu3z hazia izateko zoriona
ezbadul; ooets zazu.errezebi zaitzadan bederen izpiritul eta bihouez, eta zurekin
bat egin nadin fedeaz, esparantzaz eta
karitateaz.Sinhesten dut zure baitan; zure
baitan dut ene esparantza ; eta maite
zaitut ene bihotz guziaz.
Ala dohatsu baininteke, ene Salbatzaile maitea. zure ganat hurbiltzeko, zure
mahain sainduan jartzeko, zure gorphutz
sakratua jateko, eta zure odola edateko
heinean banintz. Ah ! zer indar, zer gozo
eta zer ~razia ez diozute ematen hew
h azten dltutzuneri !
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Nor berak tommuniatzen dueuean,
harrett orde egin behar d£re kmnmlmiatze.
ko Aklak.

Ostia pithkak ajhezak biltzean.
] auna, ja erran dut : ez dut merezt zure
mahainean zure haurren herrunkan jartzea : bainan ooets diezadazu bil detza~
dan bederen erortzen diren papurrak,Ka~
nanearrak galdetzen wen bezala. Egizu
ezdezadan zure emaitzetarik deus ere gal.
Azkeneko orazi01tetan.
N ahi duzu, ] auna, arterik utzi gabe,
gure othoitzak erantzun dietzatzugun:
zeren dugun bethi zure grazien beharra :
ichur zaw gure gainerat eta iguzu othoi·
tzaren izpiritlla, zein a baita humiltasunezko, konfideotziazko eta amudiozko
izpiritu bat: hortaz errekeritzen zaitugu
zure ] esu·Christo Semeaz, zurekin ern:ginatzen baitu lorian.
Benedikzionea1'c.n aitzinean.
Trinitate guziz saindu eta adoragarria,
Aita, Semea eta I7.piritu Saindua, Jainko,
choil eta bakharbat zarena ; zutaz sakrjfi~
zio hau hasi dugu, wtaz finitzen dugu,
onets zazu, eta ez gaitzatzula egor zure
benedikzionea gabe.
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A zkeneko E banjetioa erratea1l.
Verba eternala, gauza guzien egilea,
demborak bethe zirenean gure g<ltilc gizon eginik, sakrifizio miragard hau eSlablitu duzuna ; eskerrak humilki darozkitzugu zeren egin deraukuzun grazia, meza
saindu hunen entzuteko. Barkha diezadazu, 0 eoe Jainkoa. ene izpirituko barrayamendua eta eoe bihozteko hOlZtasuna; Zll eta lure amodioa beizik ez nuelarik gogoan hehar. Ahantz begizkitzu,
Jauna, eoe bekhawak, hekienuat JesuChristo lure Semea, aldare bumen gainean imrnolatu baita eta ez dezazula permeti azki ondiskokoa izan nadio, zu he~
mendik harat ofensatzeko. Halabiz.

IGANDETAKO BEZPERETAN.
Deus, in adjutorium meum intende. ~
Domine. ad adjuvandum me feStina.
Gloria Patri,et Filio,et Spiritui Sancta,
sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in secula seculorum. Amen.
Ant. Dixit Dominus.
Psaimoa £09.
Dixit Dominus Domino mea: .. sede
a. dextris meis.
Donec ponam inimicos tu~s, "scabellum
pedum tuorum.
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Virgam virtutis ture emittet Dominus
ex Sion : '*' dominare in media inimico~
rum tuorum.
Tecum principium in die virtutis ture
in splendoribus sanctorum * ex utero
ante luciferurn genui te,
Juravit Dominus, et non prenitebit
eum. "" Tu es Sacerdos in reternum secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis, *' confregit in
die ir<e sure reges.
; udicabit in nationibus, implebit rui~
nas ; '*' conquassabit capita in terra mul~
torum.
De torrente in via bibet ; * propterea
exaltabit caput.
Ant. Dixit Dominus Domino meo : ""
sede a dextris roeis.
Ant. Fidelia.
Psalmoa I10,
Confitebor tibi, Domine, in toto corde
meo, "" in consilio justorum et congregatione.
Magna opera Domini; .. exquisita in
omnes vuluntates ejus.
Confessio et magnificentia opus ejus ;
:I< et justitia ejus manet in seculum seculL
Memoriam fecit mirabilium suorUffi t
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misericors et miser-nor Dominus : - es·
cam dedit timenribus se.
Memor erit in seculum lestamenti sui:
virtutem operum suorum annuntiabit
populo suo.
Ut del illis h~reditatem gentium: •
opera maouum ejus, veritas et judicium.
Fidelia omnia mandata ejus, confirmala in seculum seculi, + (acta in' vcritate
et ,equitate.
Redemptionem misir populo suo : ...
mandavit in o::eternum testamentum suum.
Sanctum et terribibile nomen ejus : *

initium sapientia:: timor Domini.
Intellectus bonus omnibus facientibus
et.:m ; «: laudatio ejus manet in seculum
seculi.
Allt. Fidelia omnia mandata ejus, coofirmara in seculum seculi.
Ant. Qui timet Dominum.
Psalmoa I J J.
Beatus vir qui timet Dominum: '" m
mandatis ejus valet nimis.
Patens in terra erit semem ejus : .. gene ratio rectorum benedicetur.
Gloria et diviti~ in domo ejus ; "" et
justitia ejus manet in seculum seculi.
Exortum est in tenebris lumen rectis;""
misericors t et miserator, et jUS1US.
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Jueundus homo, qui miseretur et commodat, disponet sermones suos in judicio, .. quia in <eternum non commovetibur.
In memoria zeterna erit justus ; «:: ab
auditione mala non timebit.
ParatuOl cor ejus sperare in Domino,
confirmatu01 est cor ejus, * non eo01movebitur donee despiciat inimicos
suos.
Dispersit, dedit pauperibus ; justitIa
ejus manet in seculum seculi : * cornu
cjus cxaltabitur in Kloria.
Peccator videbit et irascetur, dentibus
suis fremet et tabescet : *' dcsiderium
peecatorum peribit.
Ant. Qui timet DoOlinum, in manda·
tis ejus volet niOlis.
Ant. Sit nomen
Psalmoa TI2.
Laudate, pueTi, Dominum, .. laudate
nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum,"* ex
hoc nunc, et usque in seculum.
A solis ortu usque ad occasum, '*' laudabile "nomen Domini.
Excelsus super omnes g~ntes Dominus, $' et super ccelos gloria ejus.
Quis sicut Dominus Deus noster, qui
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in altis habitat.'" et hum ilia respicit in
cedo et in terra ?
Susc.itans a terra inopem, * et de ster·
core engens pauperem.
Ut collocet eum cum principibus.*cum
principibus populi sui.
Qui habitare fac!t sterilem in domo, ...
matrem filiorum l::etantem.
Ant. Sit nomen Domini benedictum
in secula.
Ant. Nos qui vivimus.

PsaLmoa II3.
In ex..itu Israel de iEgypto, ... domlls
Jacob de populo barbaro.
Facta est Jud~ sanctificatio ejus, ..
Israel potestas ejus.
Mare vidit et fugit ; .. Jordanis conversus est retrorsum.
Mantes exultaverunt ut arietes, ... et
colles sicut agni avium.
Quid est tibi, mare, quod fugisti : ... et
tu, Jordanis quia conversus es retror-.
sum?
Mantes, exultastis sicut arietes, ... et
coUes. sicut agoi avium?
A facie Domini mota est terra, ... -a. facie
Dei Jacob.
Qui convertit petram In stagna aqua·
rum, ... et rupern in fomes aquarum.
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Non nobis, Domine, non nobis; * sed
nomini tuo da gloriam.
Super misericordia tua veritate tua:«nequando dicantgentes, U bi est Deuseorum?
Deus autern nester in ccelo ; * omnia
qrecumque voluit, fecit.
Simulacra gentium argentum et aurum, *' opera maouum bomjoum.
Os habent, et non loquemur ; • oculos
habent, et non videbunt.
Aures babent, et non audienr ; .. nares
babem. et non odorabunt.
Manus habem, et non palpabunt ; pedes habent, et non ambuJabunt : .. non
c1amabunt in gutture suo.
Similes illis fiant qui facient ea, et
omnes qui confidunt in eis.
Domus Israel speravit in Domino; ...
adjutor eorum et protector eorurn est.
Domus Aaron speravit in Domino; •
adjutor eorum et protector eorum est.
Qui timent Dominum. speraverunt in
Domino; *' adjutor eorum et protector
eerum est.
Dominus memor fuit nostri, • et benedixit nobis.
Benedixit domui Israel ; .. benedixit
domui Aaron.
Benedixit omnibus qui timent Domi.
num, *' pusillis cum majoribus.
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Adjiciat Dominus super vas, • super
vas, et super filias vestras.
Benedicti vas a Domino, 'it; qui fecit
ecel urn et terram.
Crelum cceli Domino; *" te-rram alltem
dedit filiis hominum.
Non mortui laudabunt te, Domine, ..
neque omnes qui descendunt in infernum.
,
Sed nos qui vivimus, benedicimus
Domino, .. ex hoc nunc et usque·in seculum.
A1lt. Nos qui vivirnus, benedicimus
Domino.

BEZPERATECO 5" PSALMUA.
In exituyerl or-de erra£ten da ardura
Laudate Dominum, omnes gentes; ..
laudate eutn, omnes populi ;
Quoniam confirmata est super 1105 mi·
sericordia ejus,"et veritas Domini manet
in <eternum.

Martyrentzat.
Credidi, propter quod locutus sum ; •
ego autem humiliatus sum nimis.
Ego dixi in excessu mea : .. Omnis
homo mendax..
Quid retribuam Domino, • pro omni.
bus quoe retribuit mihi ?
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Calicem salutaTis accipiam, .. et nomen
Domini, invocabo.
Vota me.'"l Domino teddam COTam omoi
populo ejus : .. pretiosa in conspectll Domini mars sanctorurn ejus.
o Domine, quia ego servus tUllS : ego servus tous et filius ancilhe lua:..
Dirupisti vincula mea : .. tibi sacrificabo hostiam laud is, et nomen Domini
invocabo.
VOla mea Domino reddam in con spectu omnis populi ejus : .. in atriis domus
Domini in media Jerusalem.

Cofesor Apkezpikuentzat.
Memento, Domine. David, .. et omnis
mansuetudinis ejus :
Sicut juravit Domino, .. votum vovit
Deo Jaeob:
Si introiero in tabernaeulum domus
me.:e ; .. si ascendero in lectum strati
mel;

Si dedero sommum oculis meis," et palpebris meis dormitationt;rn j
Et requiem temporibus meis, donee
inveniam locum Domino, .. tabernaculum
Deo Jacob.
Ecce audivimus eam in Ephrata : .. invenimus earn in campis silv~.
I ntroibimus in tabernaculum ejus : ..
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adorabimus in loco ubi steterunt pedes
eJus.
Surge, Domine, in requiem warn, • tu
et area santifieationis tuce.
Sacerdores tui induanrur justitiam, - et
sancti tui exultent.
Propter David, servum turn, - non
avertas faciem Christi tui.
1uravit Dominus David veritatem, et
non frustabitur eam :., De fructu ventris
tui ponam super sedem tuam.
Si custodierint filii tui testamentum
meum, .. cl leslimonia mea hrec q~ docebo eos.
Et filii eorum usque in S<.""eculum, ~ sedebunt super sedem marn.
Quoniam elegit Dominus Sion,· elegit
earn in habitationem sibi.
H.ec requies mea in sa:culum saculi :hie habitabo, quoniam elegi earn.
Viduam ejus benedicens benedicam : pauperes ejus salUrabo panibus.
Sacerdotes ejus induam salutari, et
sancti ejus exultatione exultabunt.
IlIue producam cornu David : paravi
lucernam Christo mea.
Inimicos ejus induam confusione:"
super ipsum autem efflorebit sanctificatio
mea.
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H£11t110a Demborare1t edo bestaren ara
bera.
Magnificat '*' anima mea Dominum ;
Et exsuhavit spiritus meus ~ in Deo
salutari meo :
Quia respl".-Xit humilitatem ancilke su;:t:
.. ecce enim ex boc beatam me dicent
omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est,~
et sanctum nomen ejus.
Et misericordia ejus a progenie in
progenies .f!l timentibus eum.
Fecit potentiam in bracbio suo : ~ dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles.
Esurientes implevi bonis, '* et divites
dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum sum, * recordatus misericordi<e suo:e.
Sicut lOCUlUS est ad patres nostros, '*
Abrabam, et semini ejus in s<ccula.
MARTYR BATEN BESTAN HYM·
NOA.
De\ls. tuorum militum
Sors, et corona, pro:.mium,
L:l.Udes eanentes Martyris.
Absolve nexu crimioi:s.
Hie nempe mundi gaudia
Et blanda {raudum p3buJa
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IrnbUla felle deputaos,
Pervenit ad «:elestia.
P~nas eucurrit fortiter,
Et sustulit virili1er,
Fundesque pro le sanguinem,
Il':terntt dona JJOSsidet.
Ob hoc preatu supplici
're poscimus, piissime,
In bx lriornpbo Mart)'ris
Dirnitte nonm servulis.
L.·\Us et perenris gloria
Patri sit, atque Filio,
Sancto simul Paradito,
In sempiterna secula.
Amen.

y, Gloria et honore coronasti eum,
Domine.
~. Et constituisti eum super opera manum tuarum.

COFESOREN

BESTAN
NOA.

HYM-

Isle confessor Domini colentes
Quem pie Ia.utlant populi per orbem.
Hac die lretus meruit be::atas
Scandere sedes.

Besta ez dem(J1t egu£tell. sa£ndnareIL hit
egunean e.,.."atul da :
Hac die

)~us

meruit supremos

Laudis hORores.

Qui pius, pr.ldens, humilis, pudieus,
Sobriam duxit sine labe vitam,
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Donee humanos animavit aurz
Spiritus anus.
Cujus ob praestans meritum frequenter
.tEgra,qu<Z passim jacuere membrn, .
Viribus morbi domilis, saluti
Restituuntur.
Noster hine iIIi chorus obsequentem
Concioit laudem,eelebresque palmas ;
Ut piis ejus precibus juvcmur.
Omne per tevum.
Sit salus ilIi, decus, atque virtus,
Qui super cccli solio coruseans,
Totus mundi seriem gubernat
Trinus et unus. Amen.

,. Amavit eum Dominus, et ornavit
eum.
~. Stolam glorice induit eum.
AMA

BIRJINAREN ANTIFONAK.

Aoerzdoko demooralt.
Alnu Redemptoris Mater, quz pervia creH
Porta manes et stella maris, sucurre ca.deoti,
Surgere qui curat, populo; tu qu:e genuisti,
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem :
Virgo prius ae posterius, Gabrielis ab ore
SumensiUud, Ave, peccatorum miserere.

Eguberrt"raitlO
V Angelus Domini nuntiavit lVIarj~.
~. Et concepit de Spiritu Sanclo.

ERLISIONEA.

Orctnus.

Gratiam tuam, qua;sumus, Domine.
memibus nostris infonde. ut qui, AngeJo
nuntiante, Christi Filii wi Incarnationem
cognovimus, per Passionem ejus et Crucern ad Resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christ urn Dominum
nostrum

Eguberri olldomz.
v. Post partum, Virgo, inviolata permansisti.
~. Dei Genitrix, intercede pro nobis.
Ore1JtllS.

Dells, qui salutis ;;etern;:e, beata:: Maric:e
virginate fecunda,hurnano generi prcemia
pr<£stitisti : tribue qua~sumus, ur ipsam
pro nobis intercedere sentiarnus. per
quam meruimus auctorem vii;]:: suscipere,
Dominum nostrum jesum Chriswm Filium luum.

Ca1Zderailutih Bazkora£1Z0.
Ave, Regina crelorum,
Ave. Domina Angelorum ;
Salve, radix, salve, porta,
Ex qua lDundo lux est ona;
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
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Vale, 0 va.lde decora :
Et pro nobis Christum exora.

y. Dignare me )audare te, Virgo sacrata.
R]'.

Da mihi virtutem contra hastes

tuos.
Oremus.

Concede, misericors Deus, fragilitati
nostr.E: pr~idium ; ut qui sancta: Dd
Genitricis memoriam agimus, intercessio-nis ejus auxilio a nostris iniquitatibus
resurgamus. Per eumdem Christum Dominum ilostr:um.
Bazko dembormz :
Regina cttli, Jretare, alleluia,
Quia quem mexuisti portare, al!eluia,
Resurrexit sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deultl, alleluia.

y. Gaude et htare, Virgo Maria, alle·
luia.
R]'.

Quia surrexit Dominus vere, alle-

luia.
Orel1l1ts.

DellS, qui per Resurrectionem Filii tui
Domini nostri Jesu Christi mundum
l<etmcare dignatus es : prresta. qucesumus ; ut per ejus Genitricem Virginem
Mariam, perpetuCl:: capiamus gaudia vi-

'"
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Per eumdem Christum Dominum
nostrum.

t<e,

T rim'lateo Igmldetrk Abendorai1lo,
Salve Regina, mater misericordice ;
vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te
c1amabus, exules filii Hevce ; ad te suspi ramus. gementes et Aemes in hae lacaymarum valle. Eia ergo, advocata,
nostra, illos tuos misericordes oculos ad
nos converte. Et Jesum, benedieturn
fruetum ventris tui,nobis pas hoc exsilium
ostende, 6 c1emens, 6 pia, 0 duJcis Virgo
Maria.
p. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
Iq. Ut digni efficiamur promissionibus
Christi.

Oremus.
Omnipotens sempiterne Deus, qu
gloriosa::: Vjrginis Marj~ corpus et animam, ut digoum Filii tui habitaculum
effici mereretur,SpirituSaneto cooperante,
przeparasti : da,ul cujus commemoratione
hetamur, ejus pia intercessione ab instantibus rnalis el a morte perpetua liberemur.
Per eumdem Cbristum Dominum nostrum.

PROFESIO EARE
ERREBERRITZEKO OTHOITZA.
1 Jauna, mundutik zure gallat bildu
nauzu Heren-Ordreko gordairu dohatsu human. Behar ll11ken bethi ene bizia
San Frantsesen bizimoldearekin adostu
eta berdindu; bainan olldikoz,hari jarrai~
kitzetik urrun, zom bat aldiz ez naiz bide
onctik zeihartu eta bekhatllt<lo erori I Ene
Profesioneko agiot%ak eta lokbarriak.
zombat aldiz ex ditut hautsi! Ex baditut
ere osoki trenkatu, ai bederen ex othe
naiz nagikerian eta epheltasunean lokhartu? eta kurutzea garreyatu behar orde, ex
othe naiz llzkurtu asko guritasun eta 1azakerietan ?
Hortakotz, oi Jaun ona, berri1.. ere, eoe
Proresionean bezain finki edo finkiago.
hitz emaiten derauzut zuri, ene Jesus mai.
tea, bai-et3 Birjina Maria notarik gabe
kontzebituari, Aita San Frantses dohat·
suari, Saindu guzicri, begiratuko ditudala
Jainkoaren manarnenduak eta HerenOrdreari eratchikiak diren eginbide guziak.
Ah ! ez da ez berdin lazo izaitea eta.
khartsu "izaitea. Bekhatu egitean lISte
nuen han kausi ene zoriona bainan

0

I
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er. dut kausitu grinarik eta bihotz-minik
baizen. Eta omi, gaizkia utzirik eta Heren
Ordreko urratsetarat itzulirik, nola erran
zer atsegina den ene atsegina eta zer
bozkarioa ene bozkarioa! Oi Jesus, egizu
othoi! iraun dezadan bethi oraiko nere
chede onetan; eta lurrean zuri bethi jarra
ikiz, zeruan sekulakotz zure ganat hel
nadien. Halabiz.

r:t=E!J
1 - ZATHIA.

Erlisionea,
baitezpadako beharra.
Baimenak
1 - KAPITULUA.- Erlisionea ]ainkoari
baitespada zor diogula .

XI

3

- Erlisionca ttr den. - Eginbiderik behaHcn:l : Sinestea.- Sinestegabea. z:)c Ufon bezala gutiga.
tua.-Obrakere osoki behanak.Erlisionea Jainkoari baitezpada ~or
diogu. - Bi G;mztarren eginkari
ederra.

I I - KAFITULUA.. -

Elgarrekilako gure

bizitzeak galdatzen duela Erlisionea
-

Nihori cz egin, hek

gun egitea

nahi a dugunik, eta egio bertzeri
hck guri egitea nabi giniluzken guziak.. -

Harren eskasean, hainitzd:;

ez dute1a itchuruko ErJisione ~[
beiuk.- Erlisioneak nola manatuD
dueD jauspena buruzagien alderat.Berdin buruugieri amodioa menckoenetaerromesen alderat.- EskualduD eta Cirichtino. - EIUsione
gabea, ahelea.. - Arrazoina eta le-

17
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geak, ErlisiO'nea gabe,gauza alferrak.
- 2er dembora hitsean garen.
III - KAPITULUA-Aiphatu egien agcrgailuak edo ikhusbideak.
35
- Slln Jo:mes Galber'rek bere
anayaren hiltzaileari barkhatzen. Azken kurutze zeinatzea. Serora bat ethorki handikoa. - Ez
dakite zer ari diren.
IV- KAPITULUA-Gutarikbakhot~
chak baduela Erlisionearcn be~
harrik handiena .
45
- Erlisionean makhur, bertzetan
ere makhur.-Lurhuntan bihotzmin
frango. - Erlisionea egiazko gozagarria. _ Gizonen aldetik laguntut
guti. _ Egiazko girichtinoa. t giazko
dohatsua. - Nahigabetan ere bozkariatzen da. - Pariseko martyr
berriak.
V - KAPITULUA - Erlisionca hiltzeko
orenean dela guziz beharra
57
_ Sinestegabea bizi::m laze, hiltzean
uzkur eta gogor. - Gorphutta eri,
eriago blhotza. - Orduan sinesten,
bainan etsilzen. - Eta aldil'. zein
golOa sinestedunaren heriotzea!
VI -

KAPITULUA- Erlisione ketolikoa
dela bakharrik egiazkoa
- Jatsuko san Frantsesen beila.Erlisionearen baitezpadako beharraz
berriz·ere bi hitz. - Kamporako
egintza onnk osoki beharrak. - Erlisiooe egiazkoan bakharrik satba

65
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gaitezke. - Nola ~zagut win den
egiazko Erlisionea ~ - Katolikoa
deJa bakharrik egiazkoa. - Misterio guk ezin ongi adituak. Eginbide
guuz garayak. - Erlisione katolikoak zeraldamen Jainbozkoak egin
dituen. - Apostolu herbail batzuek
garbaitzen erregeak eta harmadak.
- San Yrantsesi othoitza.

II -ZATHIA.
Jesu-Kristo eta Eliza k.atolik.oa.
J _

J[ -

Erlisionea ezagutzekotz behar dugula lehe·
nik Jesu - Kristo czagutu. _.
Nola. dezakegun Jesus hobekienik ezazut.
89
- Nolako langileahalJ.ko lana.Beha dezogum Jesu-Krislori eta jakinen dugu zer den Elisn. - Maitaluz dugula Jesus hobek~enik ezagutzen.- Maiz eta lutaz behar zayo
Jesusi bebatu. - Ncke gaberik, ~
da hcltzerik.
KAPIl'ULUA- Jainko dela JesuKristo.
103
- Chapeldun bnten altheraldi ergela.- Jesu-KristorenJainkotasuna,
~in ukhatuzko cgia. - Jesu-KristareD ]ainkotasunaharek egin mirakuluek goraki agenzen dute. - Paz-

KAPITULUA -
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kO:l; hilen artetik phizteak irakasten

du Jesu - KristoreD. Jainkotasuna.

III - KAPITULUA- Aintzineko kapituluaren osogarria .

I I

5

HazparnenArroltze-mendikoKal_

barioa. - J esusen gorphutza eta
arima, - Gure erospena. Ebanje.
lioaren hitz ederrak.

IV -

KAPITULUA- Elisa katolikoa.

125

-Jesu-Kristok berak asentatu izan
duo - Jesu-Kristok eroan die Eliza
kat6likoari egiaren irakasteko indarra. Zer den eta 001ak03 den
Etiza katolikoa. - Gure sinestea
Jainkoaren ganik heldu zaukuJa EHzaren bidez.

V- KAPITULUA - Elizak egin dezazkela legeak. - Gizonek egin
legeez XCI erran ?
135
-Ebanjelioko hitz.ak.- Elizaren
manamenduak begira Jainkoarenak

bezala.- Jauntto baten ergelkeria.
- Lege zuzenak eta lege m.akburrak

- Jainkoak zertako ezarri dituen
gobernamenduak et::.lege-egileak.Jainkoaren eta Elizaren kontrako
legea, el: da egiazko legea.
VI -

Eliza egiazkoa
delako ikhusbide 'ageriak
147
- Rata da.- Saindua da.- Katoliko da. - Apostolikoa eta EIromanoa da- AitaDom Gueranrer.Haurtasum ederra duo - Aphezten
dn. - Meza erraiteko liburua, za-
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harrago eta baliosago. - Frantzia
,zltbi en .du. - elizako zeremonia
zuzenbidekoetarat. - Batikaneko
kontziliori laguntza handiak emai·
tenditu.

tII.- ZATHIA.
Aita-Saindua.
1 - KAPITULUA- Jesu-Kristok zer in~
darrak eman diozkan AitaSainduari
165
- Besta handi bat Erromaho elizanausian. -Aphezpikuak noladiren
zlIzenbideko. Aita.-Sainduak baduela
Elizaren eta Aphezpikuen gainean,
Jesu-Kristok berak duen indarra
eta botherea. - Jesu-Kristok erraiten dio Piarresi: Alha zaitzu ene
arthaldeko bildotsak, bai-eta ardiak.
- Gizonek hautatzen Aita·Saindua,
bainan Jainkoak berak 'indar eta
botherez jaunzten.
1I -

KAPITULUA - Aita~Saindua, ira·
kasle ezin-eoganatua
ISr
- Arrazoin choilak emaiten deraukun argi ezin ukhatua.-Ebanje.
lioak zer diOl1.- Jesu-Kristok erran
hitzen chehetasunak. - Zer dioten
San Hilariok eta Pio kardinaleak.Je5u-Kristok othoitz egin du AitaSainduarentzat.- Batikaneko azken
kontzilioaren irakasmena.
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III _ KAPITULUA - Aita- Sainduaren
erregetasuna • . . . .
193
_ Nolako kargua duenAita.saindu·
ak- Katgu horren be!hetzeko, libro
behar da.- Aita-Saindua, goberna_
mendu baten esku.pean,gathetao.Erregeltlsun hmi, ez da Aita-Sain·
duaren probetchutan, bainan ba.i
gurean. - Hori gabe ez laiteke nihOD sosegurik_
IV - KAPITULUA - Aita- Sainduaren
erregetasuna
..•.
199
- Aita-Sainduek haslapenean ez
zulen erregetasunik ; orai beItlZ zertako dute? - Lehenbiziko dembo·
ra hek, martyr demborak. - NoJa
sorthu Cia asentatu den Aita-Sainduen enegetasuna. - Egungo eguneaD ere Aita·Sainduak ez du crregetasunik; eta biskilarteao izai!en
ditugu haren irakaspenak ; - Et. da
hori Jibertateareo itchum edo ilzal
bat beizik.-Hottakotzgaldatzen du
eta galdalu behar du libertate osoa.

IV.-ZATHIA.
Erlisioneak egiten derauzkigun
ongiak.
1- KAPITULUA- Erlisioneak irakasten
du : menekori buruzagien alde~
rako jauspena., eta bUIU7.agieri
menekoen alderako ontasuna. 207
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-Aita-Sainduaren bitzak.-Buruzagitasun gm~iak Jainkoaren ganik heldu dire - ErJisionea erresumen
zimendua. - Nausiek aspikoeri zor
diotela amodioa.
II - KAPITULUA - Erlisioneak irakasten derauku eIgar Iaguntzen eta
elgar maitatzen
213
-Bere erlisioneari jaraikitzen denazinezjarraikikoda bere eginbideri.
- Erlisionerik cz duenari, ez fldo. I
- Emp~radore baten hitz ederra.
_ Russi~k dabiltzan itsumenduak
cta tzarkeriak. - Frantzia ere leize
hortarat uzkailtzen ari.- Apheza eta
ostalerra. - Kaputchina, chapeldunaren trufari
III - KAPITULUA - Lur huntan ere
Erlisioneak dohatsu egiten gaitu .
223
- Hernengo nahigabeak, gure jai·
dura gacbtocn ondorioak.-Erlisio·
neak gure gaitzak eztitzen. - Hai·
eta maitarazten eta gutiziarazten:
- Aita·Muard pairatzearen gose.
IV - KAPl1"ULUA - Erlisioneari huts
egiten diogu ez ongi czagutuz. 231
- Zombat gisetara huts egiten
ahaldiogun gure Erlisioneari.-Nola
Jainkoak manatzen deraukun gure
Erlisionearen ongi ezagutzea. Hainit.zak direla ezagutza bori ez
dutenak. - Erlisionearen ongi eza·
gutzeko, Jainkoaren argiak galdatu
bchar ditugula.
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V-ZATHIA

Gure sinestean gauden hazkar.
I -

KAPJTULUA - Fedeaz bi hitz _ .
Federik gabe ez dela salbatzeri.k.
- Zer da Fedea'? Bi egia suerte.-

281
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II -

III -

477

Gorach3.go erranak berriz en:epikatuak. - Zettan den gure sinestea
bermatzen eta finkauen. - Er:!·
sioneko goitibehera guziak, agindu
betala ge.rtbatu ditela. - Jainkoaten lanak.
KAPITULUA - Arimako itsumeDdua,Erlisionearen etsayeri J aiDkoak igortzen dioten gaztigu
berezia •
297
-Arimakoitsumendua,gaztigu gozietarik bandiena dela. - Askotan
lazakeriatik heldu da.- Deskantsu
nigaregingarria I
KAPITULUA -

2~

Arimako itsu-

menduan gertha gaitezke gore
gachtakeria7.
303
- G:.cbtakeri:ttik ere sortzen da
maiz.- Beralc direla here jainko.Ez dult:1a bertze Erlisionen"k bettD
nah"ia eta. fantesia beizik.
IV -

KAI'ITULUA -

30 Arimako itsu-

menduan gertha daiteke J ainkoarcn gaztigu ikharagarri hatez
311
-Itsumendu hori daitekela Jainkoak berak eman gaztigua.- Urgu·
lw.k jautsar:uten duela gaztigu bori.
- Berdin Jainkoaren grazien arhuY3tzeak jautsarnzten duela.

V - KAP1TULUA- Irakurtzaileari wm·
bait elhe on
319
-Erlisionenen kontra mintzo direoek ez dutela mila baUo. - Ge-
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uma bethi getur.- Zer zoriona ~.
an jarraikitzea I - Sinestearekm
obrak ere behar direla. - Cirichti·
no egiazko guti I Baioan,ororen bu·
man onak jl'anen dire bakharrik
dohatsu.

VI-ZATHIA.

Aita·Saindu Leone hamahirurgarrenak oraiko behar orduentzat eskeintzen deraukun sendagailua.
I -

KAPITULUA - Aita Sainduaren
hitzak . . . . . .
333
- jainko.'\k zer asmatu duen gi.
zon bekhoreak beregan3t biltzeko.HoTtarakotz. emaiten derautkigun
laguntzak.- &tn Fraolses Asisekoa.
- Heren·Ordrea. - Zet indarrnk
eta probetchuak! - Leone h2.Itlahirurgarrenaren gomituhunkigarriak

II -

KAPITULUA - Heren-Ordreko er·
regelaren gainean chehetasu·
nak • • . .
347
- Ordre hortaQ sartzeu. - Abi·
tUill.. Profesionea.z.-Qthoittel:Barurez eta penitentz.iez.. - Dant·
l.ak. - 1n.k.urtreak·Amoinaz. Ja.Iraikiatsunaz. - Karguez, bisita
eta eregelaz.
Ponionkulako
b3rkhamen bandiaz.
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KAPITULUA - Heren-Ordreko
bestarik handienak, medita~
zione labur batekin, urthe guzi~
kotzat . . . . . . . . .
IV - KAl'lTULUA - Indulientzien eta
pribilejoen aurkitegia
V - KAPITULUA. - Zeremoniala Erro~
man Onhetsia.
I - Kongregazioneko biltzarreak • .
II - Habituaten hartzeko Othoitz eta
Zeremoniak . . . . .
HI - Profesionea . . . . . .
IV - Benedikzionea Indulientzia PIenarioekin . . . . . .
V - Aita Sainduaren Benedikzionea
VI lI{eza sainduko othoitzak
VII - Igandetako besperetan..
VIII _ Ptofesionearen erreberritzeko
othoitza . .
. . . .
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Eskualdun Ona(*)
“Hazparneko musionesten buruzagi
ohia, minisionestan obra on hori eta
holako bertze, berari zitzaion bezala,
hedatu eta azkartu nahiz Ameriketan
Buenos-Ayresen, Erroman eta gaindi
asko harat-hunat erabilirik, bospasei
urthe huntan Bayonan bizi zena kalonje, hil da iragan astean.
Hiruretan hogeita-ta lau urthe
zituen; zen baino gazte eta azkarrago
emaiten zuen. Oro utzi ondoan, deus
ari gabe bizi zitakerarik, zahartzeari
buruz, egundaino bezenbat edo gehiago lan bazeraman. Bayonako katredalean anhitz kofesatzen zuen, hor zenean. Bainan ardura hortik ere, han edo
hemen, nonbeit zen; eta bethi kasik
lanean: oraino hetsiak ez diren komentu bakharretan erretreta predikatzen;
eta komentu hetsietarik fraide aphez
predikariak khenduz geroz, heien
ordain, asko heritan bardin. Hemen
bederatzi-urrun bat, han lehen komunione bat.
Eskual-herrian baino araiz behar
gehiago ikhusiz edo galde gehiago
zuetakotz, noiz nahi Landesetako
zokho batzuetaraino bazoan predikatzera. Bethi prest, eta urrun joaiteari
ez lotsa. Bordaleraino eta urrunago
deitzen zuten, bereziki Serora komentuetako aitzindarek.
Bethidanik bazuen komentuentzat
gaitzeko atehikimendua. Uztaritze,
Angelu, Maule, Donibane, Betarrame,
Bastida, eta bertze komentu, hemen
hurbileko ala hahara nonbeitko fraide
eta serora etche zonbatekin ez zaukan?
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Berak bere gain hartuz, edo adichkide zenbeiten laguntzarekin, bazituen han hemenka komentu batzu ezarriak: ttipi eta handi, ahul eta azkar;
predikari, eskola-emaile, lur lanean
erakasle, haur umezurtz eta eri chaharren atherbe, ospitale; aphez chahar
ezindu, deus gabentzat sokorrizko
etche. Zenbat holako ez du egin, edo
hasirik utzi, ezin bururatuz, edo ez
haizuz?
Hortan zen alha bethi haren gogoa;
kharrik beroena holako lan batzuei
buruz zuen.
Ez doakigu guri hemen erraitea, ez
othe zoan batzutan urrunchegi, chede
bati buruz oldarra behin hartuz geroz;
ala chede onak zituelakotz uste zuken
bethi zuzenean zela?
Bego hori Jinkoaren gain. Guk
haren lan guziak bezenbat eta gehiago
daukagu, hein hortako gizon eta aphez
bazenbat, bere auzi eta nahigabe
guzien ondotik, bizi baitzen hor,
Bayonan kokatuz geroz, bere chokhoan egundaino deus izan ez balitz bezala, nehorentzat hoztasunik gabe, ez
eta lanari den gutiena ukho egin gabe.
Nahi bezen barne eta inguru handia
izanik ere, ez da dudanik haren gogoak ukhan duela denbora batez zer
jasan. Ororen gainera orai ondarrean
hoinbertze komentu hetsirik ikhustea,
bertzeak oro hestera joaki; hoinbertze
fraide eta serora barreiatuak, ahal
duten bezala bizi; anhitz Espainirat
edo ahal duten lekhurat doazila; urrikari zituen. Laguntzen ere ba frango
beren behar-orduan. Hoik orok ez diokete onik egin haren osasunari.
Odolak eiki burura jo. Hamar, dotzenabat egun iraun du eri; loeria batek
bezala emeki emeki hartu du gaitzak,
geroago azkarkiago. Hastetik medikuak beldurtu, deus onik ez zinela;
bainan deus ezin egin.

Eyheralarre-Caron surthua zen.
Hazparneko misionestetan sarthu
baino lehen, herri berean egona zen
bikari. Eta ordutik, bere bizi guzian
bezala, bazaukan komentuekin.
Herriko populuan, ez bertze batek
bezenbat bitarteko jendearekin; ardurago handiekin; eta gero pobre herresta aphalenekin, batez bertzea ontzen
zuela.
Gaineratikoan orok ere, bizi girero
badugu dituzkegun itzalen hatzemaile
frango. Hilen orhoitzapena hain duzu
laburra, non heien etsemplu onez baizirik ez baikinuke ahalaz mintzatu
behar biziek elgarrekin.
Gaineratikoan orok ere, bizi girero
badugu dituzkegun itzalen hatzemaile
frango. Hilen orhoitzapena hain duzu
laburra, non heien etsemplu onez baizirik ez baikinuke ahalaz mintzatu
behar biziek elgarrekin.
Bertzalde hunek, bere itzulika
guzien ondoan, ez aitzinean, behinere
ez du apheztasuna eta erlisionera ohoratu baizik, hura baita ororen buruan
beharrena.
Luzegi loakiguke Arbelbide zenaren
eskuarazko liburuez mintzatzea, eta
eskuararentzat zuen atchikimenduaz.
Gerochago ere ordu ditake hortako.
Egun bakharrik hitz! Eta zer erran
ditaken gertatuaren denaz,.... ez
denaz!
Arbelbide zenak ez balu
Hazparneko misionestegia komentu
ezarri nahiz ukhan zuen auzia galdu,
ja egungotz etche hortaz framazon
ohoinak jabetuak litazke. Eta oraiko
misionestek gobernamendu tzar hunekilako auzia galdua zuketen segur.
Bazuen beraz hor misionest buruzagi
ohiak ohiko minaren sedagailua”.

