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2007. Gratien ADEMA-ZALDUBIren argazki bat
bere liburutegi ederki begiratuaren aitzinean

—I—

Gratien ADEMA-ZALDUBI
(1828-1907)

Haren biziaz eta lanez zenbait xehetasun

Euskaltzainburuaren aurkezpen hitzak
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Senperetik Hazparnera :
Adema-Zaldubiren predikuetatik zenbait

Bat, bi, hiru eta orain laugarrenarekin datorkigu Henri Duhau euskaltzalea, Euskaltzainak sailaren barruan, Adema-Zaldubi zenaren lanak plazaratzeko.
Oraingoan, zenbait prediku dakartza, ohiko moduan, alegia, Adema-Zaldubiren jatorrizko modu txukunean osatuta, eta Duhauk ederki apailatu eta
alderatuta. Eginak dira sermoi horiek Hazparnen, behinolako Hazparreneko
kalbario hura gogoratuz, hain zuzen ere, oratoria sakratuak zuen eta duen
indarraldia gogoratuz.
Horra, bada, mezua eta modua egoki estekatuak euskaraz. Mezuan zuen
Ademak erlijioa, moduan euskara, bi horiek baitziren herriari helarazi nahi
zizkionak.
Egin ere, horixe egin zuen eta horren erakusle dugu liburu hau, AdemaZaldubiren lan-emaitza bikaina biribiltzera datorrena.
Aitzina doa behinola egitasmo hutsa izan zena, alegia, haren testu eskuidatziak argitaratzea. Henri Duhauren eskua da horretan nabarmena... Euskaltzaindiak, esan beharrik ez dago, erabat engaiatua jarraitzen du halako ekimenetan.
Betoz horren segidakoak, eta joan daitezela Adema-Zaldubiren hitzak,
Senperetik Hazparnera ez ezik, Euskal Herri osora ere, maisu-lan baten adierazle gisa.
Andres Urrutia
Euskaltzainburua

Henri Duhau
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Gratien ADEMA-ZALDUBIren
eskuizkribuak argitaratzean

Zenbait xehetasun orokor emanen ditugu hemen haren biziaz eta lanez.
Liburuki hau Adema-Zaldubiren laugarrena baita Euskaltzainak sail honetan,
argitasun gehiago kausituko duzue jadanik argitaratuak diren hiru liburukietan.
Gratien Adema-Zaldubi :
—1828an sortua dugu Senperen, apirilaren 14an ; sei haurrideetarik
azkena.
—1843an (15 urtetan) Larresoroko ikastetxe ezagutuan sartzen da.
18tan adin berekoa duen eta hain famatua bilakatuko den Jean Baptiste Elissambururekin paratzen dituzte beren lehen bertsuak, elkarrekin. Gero Larresorotik Baionarat doa apez ikasketak bukatzeko.
—1853an apeztu-eta berehala Larresoron dugu berriz, baina irakasle
bezala aldi honetan.
—1854an Hazparnerat izendatzen dute bikario ; hor egonen da sei urtez.
Fama handia bilduko du bereziki 1858ko sukar ustelaren karietarat (fièvre
typhoïde) erakutsi zuen kuraia edo adore handiagatik, ‘Gaskoinaren’ hiltzea
eta Hazketako neska gaztearen ehorzketak hor ditugu lekuko...
—1860an Bidarrain da erretore eta han egonen da hamabi urtez. Orduan
jalgiko da lehenik “Xauxundegiko xakurra”, gero “Xuriko” eta azkenik
“Mehetegiko xakurra” deituko den kantu famatua, Otxaldek hasia eta beraz
Zaldubik bururatua.
Otxalde sortzez bidarraitarra baldin bazen ez da beti sorterrian egona. Ohargarri zaigu Adema Bidarrain zen denbora guzian Otxalde Beskoitzen zela (18591872) guarda lanetan, Urgazietan. Uste izateko da Hazparnen Bikario zelarik
elkar ezagutua zutela, Otxalde orduan Makean baitzegoen eta Hazparneko merkatuari jarraikia baitzatekeen, bere bizi gehienean izan den bezalaxe, oihartzun
guziek baieztatzen digutenaz. Ikus « Otxalde » Jules Moulier Otxobik egin lana,
8. orrialdean, Euskaltzaleen Biltzarrak argitaratua.

Gratien Adema-Zaldubiren eskuizkribuak argitaratzean
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—1872an Atharratzerat izendatzen dute erretor nagusi eta han egonen da
hemezortzi urtez. Sekulako liskarrak daramatza horko auzapez ‘gorriarekin’.
—1890ean Baionan katedraleko Kalonje.
—1907an, abenduaren hamarrean eman zuen azken hatsa. Gorputza Senpereko etxondoko hilobi handian dagoela.
Bere apez ikasketa eta lanen artetik anitz idatzi du kasik beti euskaraz eta
bereziki “Lore Jokoak” (Jeux Floraux) delakoetan parte hartu du, sari andana
bat irabaziz.
Idatzizko lan horien gainerat azpimarratu behar da, euskal elkarte zaharrena, Euskaltzaleen Biltzarra sortu zelarik 1901-1902an, Euskal Herri osoko
euskaltzale handienak bilduz, Adema-Zaldubi ezarri zutela buru eta buruordeak ez zituela nornahi : Sabino Arana-Goiri bera eta Arturo Campion !
Jakin behar da ere euskal akademia baten beharra sentitua zuela aspaldi
gure Adema-Zaldubik. Lekuko hor dugu Azkueri idatzi zion gutuna 1894ko
apirilean... Akademia hori edo Euskaltzaindia 24 urte geroago sortuko da,
denek dakigunez.
Predikari gaitza zen, boz ederra, musika ezagutzen, sineste eta kultura
handiko apeza eta hortik abiatzen da haren obra guzia. Haren fede-irizpide
batzuk aldatu dira, haatik, geroztik, bertze edozein alorretan gertatu den
bezalaxe...
Jadanik erran izan dugun bezala Adema-Zaldubiren lanik gehienak (predikuak salbu, haatik) argitaratuak izanak dira, bizi zelarik andana bat eta hil
ondoko urteetan berriz, 1908tik goiti, RIEB edo “Revue Internationale des
Études Basques” agerkari famatuan bai eta “Eskualdun Ona” deitu kazetan.
Baina lan horiek guziak biblioteketan eta artxibategietan daude bakarrik.
Horretako eta bereko Euskaltzaindiak erabaki du denen edo gehienen
berriz publikatzea, eskuizkribuak harturik hasteko, zinez merezi baitute.
Bertzalde, mendeurren horren karietarat, euskaldunen patriarkatzat eta
senpertar handienarentzat daukagunaz Euskaltzaindiak publikatu ditu zernahi xehetasun eta iker-lan. Ikus : “Euskera” 2007, 3-52. liburukia (2.aldia)
Bilbo (separata).
Hau bai gertakari arraroa !
Lehenik erran dezagun beraz nola erori zaizkigun Adema-Zadubiren
eskuizkribu hauek guziak altzorat...
Elena Touyarou-Phagaburuk deitu ninduen behin, baizik-eta Xipri Arbelbidek galdaturik ari zela, “Bidegileak” sailarentzat, lan baten egiten AdemaZaldubiz, eta ea lagunduko nuenez xehetasun zenbaiten biltzen eta artxiborik
baldin bazen, haien bilatzen. Baietz bai, ihardetsi nion eta gogotik gainerat:

Henri Duhau
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Ademaren ondorengoak diren Dourisbouretarrak berrogei urte honetan ezagunak baititut, eta ezagunak baino gehiago ere!
Ahaide ere ditut, gehiago dena, arrebek orhoitarazi didaten bezala; ahaide
“urrunduak” haatik.. Dourisboure izen hori Beskoitzen izan baita, Pierre Dourisboure (1825-1890) “Bahnars salbaien” misionest guziz famatua lekuko. Haren
ahaide hurbila zen bertze misionest bat, Korean gaindi ibiliko da, Bernard Dourisboure senpertarra (1903-1955) Gratien Ademaren ilobaren semea.
Beskoitze “U(rri)zpuruia” etxetik jalgitzen ote da deitura hori?

Horiek hola, joan ginen beraz 2006ko azaroaren 22an (oi egun orhoitgarria!), Elena eta biak, artxibo horien ondotik “Ademarenerat” eta han gure
harritzea, mahai gainean ikusi genuelarik halako liburu eta paper meta, Pierrette Dourisboure adiskideak, Ademaren ilobaren arrahaurrak beraz, guretzat artoski bereiziak! Hasten gara doi bat miatzen eta huna nun zer altxorra
dugun begien bistan: eskuizkribu miresgarriak, hainbertze eta halako estatu
onean! Denak baliagarriak, izkirione xehea bezain bikainaz idatziak! Bertze
batzuek lehenagotik ikusiak zituzten baina nik ez nekien bazirenetz ere, ber tzela aspaldian miatuak izanen nituen, etxetik 50 metrotan izanki eta!!!
Elena eta biak, elkarri beha geunden, zozotuak bezala, ez genekien zer
pentsa! Elenari erraten diot: Zu literario alorrean trebe baitzara, har itzazu!
Ez, zuk behar dituzu hartu, ihardesten dit, eta holaxe, eskuak ikaran bezala,
besazpian eraman nituen etxerat delako artxiboak, menturaz XIX. mendeko
euskal eskuizkriburik ederrenak.
Laster ikusi nuen, ordea, zer karga ikaragarria hartu nuen bizkarrean.
Zerrenda bat egin nuen eta 80 dokumentutan banatu zen guzia. Zazpi eginahalak egin ditut obra guziaren lantzeko urte batez, larri-larria bederen,
2007ko abenduan, haren hiltzearen ehungarren urtemugakari, orokorki zerbait erran ahal izateko.
‘Gorriekilako’ liskarrak...
Adema-Zaldubik bere lanetan ez du nehoiz aipatzen Senpere-rik: badirudi ahalke dela bere sorterriaz! Jakin behar da haren denboran, apezen etsai
ziren ‘gorri’ batzuk gaitzeko indarrean zirela, eta Senperen are gehiago. Gure
herria, 1789an, frantses Iraultza handiaren alde jarri baitzen bere ingurukoak, Sara, Azkaine, Ainhoa eta bertze, Lege Zaharrari leial zegozkiolarik.
Eta ez zen epelki jarri gero! Notableak aitzindari, Duronea notarioa,
Loustau Senpereko jaunaren lurren kudeatzailea (hau, itxura guzien arabera,
bere nagusiaren kontra...), Marithurri, herriko erretora bera, Frantziako lehenetarik izanen dena « La Constitution Civile du Clergé » onartu zutenetan!
Bikarioak ere bide beretik joan ziren! Iraultza horrek gure herrian piztu suak
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iraun du Ademaren apez denboraldi gehiena, eta geroago ere, bertze urte
andana baten buruan itxindi eta pindar batzuk bizirik zeudela baitaukagu...
Sortexea lurrerat bota ondoan bide handiaren zabaltzeko etxe berri bat eraiki zuten Adematarrek 1860 urteetan. Etxe berri horren izen garbirik ez dugu
atzeman: batean deitu zuten “Ademarenea” gero “Medikuarenea”...

Zer gatazkak ‘xurien’ eta ‘gorrien’ artean! Badakigu karrika nagusiaren
zabaltzeko, Adema-Zaldubiren sort-etxea ere aurtiki ziotela.
Duela hiruretan hogei urte oraino, alde batetik Bernard Elissetche irakasle handia (1879-1955) eta bertzetik Dominique Dufau notario eta auzapeza
(1880-1956), zeingehiagokoa ari ziren beren etxe aitzinean: lehena Senperek
Errepublikaren alde egin zuen urratsa laudatzen eta bertzea bide horren
gehiegikeriak salatzen! Eztabaida horien lekukoak badira oraino gaur egun...
Eta, ikusten duzuenez, ez gara hor merkatu ondoko bi basoren arteko ahapaldietan, Senpereko bi jakintsu handienen arteko eztabaidarekin baizik! Dufauren lan historikoak eta iritzi ederresleak egia erran, « Dufau bi anaiak » liburuan
dituzue, luze eta zabal azalduak..
Artetik errateko, liburu horrekin loriatuak geldituak ginen dokumentu arras
bereziak, eta adituek historikotzat jotzen dituztenak, eman baikenituen argitarat,
hau da: notariozko kontratu ofizialak, bi hizkuntzatan paratuak, frantsesez eta
euskaraz, hizkuntza bakoitzari leku ber-bera emanik eta “République Française”
zigiludun paper ofizialetan!
Denak harriturik gelditu dira, auzapez zelarik, notario bezala egin balentriaz... Jakin behar baita, Frantziako notario batek ez duela eskubiderik euskaraz
idazteko legezko indarra lukeen kontraturik...
Dufau ‘xuria’ eta xurien burua ezkondu zen ‘gorrien’ buruaren alabarekin, goizeko seietan, isilka bezala: bi alderdietan ez baitzuten onartu nahi ezkontza hori
(1931)! Halere daukagu, ezkontza horrek, emeki-emeki, bazterren jabaltzea ekarri zuela gure herrian, doi bat bederen.
Bernard Elissetche-ren artikulu bikain bat ere irakur dezakezue 1954ko
abenduan “Gure Herria-n” agertu zuena eta deitua : « Le gouvernement des
etcheko jaun à Saint-Pée-sur-Nivelle.» Bi hitzez errateko, Elissetche hau harrigarria zaigu, egiazki. ‘Gorri’ askok mespretxatzen zuten erregeen denborako guzia,
hala-nola Elissamburuk, preseski Adema-Zaldubirekin zeingehiagoka ari izan
denak gai horretaz, gazte denboran bertsuak elkarrekin paratuak bazituzten ere
Larresoron zirelarik ikaskide...
Baina Elissetche ez doa batere bide horretarik eta dio Lapurdiko eta bereziki Senpereko etxeko jaunen gobernatzeko arak (lege zaharrak) biziki onak zirela
eta ederki preparatzen zutela jendea hain xuxen Iraultza handiaren ondotik “citoyens actifs” izaterat !

Henri Duhau
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Adema-Zaldubi idazle ‘artzaina’
Dugun ikus orain nola deitu behar genukeen idazle hau : Adema ala Zaldubi, ala Adema-Zaldubi ? Jadanik errana dugu, berak idatzirik baitago R.
Ma Azkueri egin gutun batean, obra erlijiosoak “Adema” izenpetzen zituela
eta bertze gaietan “Zaldubi” izenordea erabiltzen zuela gehienki bederen.
Gizon hunen berezitasunetarik bat da, hain xuxen, bi alorretan berdin
trebe eta suhar jokatu izan duela. Gure ustez, gizon osoaz ari bagara, “AdemaZaldubi” deitu behar genuke. Zaldubi hitz soilak ez luke apezaren ekarpena
besarkatuko eta apeztasuna zerbait zitzaiola diosku, Jean Hiriart-Urruty
zaharrak, euskalduntasunarekin batean biak biziki gora baitzeuzkan!
«Kantikak» edo «Prediku zenbait» liburukietan, gai erlijiosoekin garenaz
gero «Adema» izen soila ezar zitekeen, baina gure helburua ez da gizon erlijiosoa
azaltzea, haren euskarazko lanak argitaratzea baizik, hiztegiak eta idazteko moldeak ezagutarazteko, aipatzen den gaiaren funtsa edozein izan dadin.

Apeztasuna gora bazeukan, ez zuen haatik giristino soilaren eginkizunmaila apaltzen, ez ala fede! Hona beharbada, haren obra guzian, ni gehienik
harritu nauen ateraldia, «Saindu batzuen biziaz» liburukian duzuena, Zipriano apezpikua goresten duen kapituluan. Hona, hitzez hitz:
—«Aitamak, etxeetako aitzindariak, zuek ere zuen haurreri edo azpikoeri
buruz apezpikutasun batez bezala beztituak zarezte...»
Adema ez da nehoiz apezpiku izan kalonje bakarrik eta beraz bere kargua
baino gorago ezarri zuen hor aita-amen erantzukizuna. Harrigarria !
Ez da, alta, ustegabeko ateraldia: inguruko guzia ere horri buruz baitoa!
Baina harritu naizela bai hori irakurtzean! Badirudi, biziki gora ezartzen
zituela aita eta amatasuna ‘artzainaren’ erantzukizun arduratsuarekin alderatuz. Apezpikua ere ‘artzaina’ baita dudarik gabe. (Gotzaina, Hegoaldean)
Ikus urruntxeago “Mendiko Artzain beltxaren neurtitzak” eta geroxeago,
lan berarentzat, “Zaldubi Artzain beltxaren neurtitzak”, beti ‘artzain’ hitza
atxikiz. Ez da dudarik ‘artzaingoa’, gisa guzietarat, gora zeukala.
‘Beltxa’, izenlagun horrekin berriz, uste dugu apez-artzainaren sotana
beltza orhoitarazi nahi digula. Ohartu zarete, bistan dena, ‘beltxa’ ezarri duela
eta ez ‘beltza’, Iparralde honetan segurik baita bien artean alde handia.
Bertze bizpahiru oharpen orokor
Ondoko aldietan publikatzekoak diren bertze Adema-Zaldubiren liburukiak hauek izanen lirateke:
—Bosgarrena: «Alegiak eta bertze neurtitzak» (gai profanoak);
—Seigarrena: «Bertze prediku batzuk» (gai erlijiosoak);
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—Zazpigarrena: «Gaineratikoak...»
Argi eta garbi errepikatzen dugu: liburuki hauek, jadanik publikatuak ala
oraino argitaratzekoak, ez direla edizio kritiko edo arakatzaile batzuk; doidoia zenbait xehetasun laburrekin datoz, nor edo nor irakurtzen laguntzeko
gisan; hots, publiko zabal-zabal batentzat apailatuak dira. Ikerleek hor dituzte eskuizkribuak, denak irakurgarriak, hala beharrean.
Euskara eskoletan eta gau-eskoletan gero eta gehiago irakasten da baina
euskara batu horrekin kasu egin behar dugu, ohiko mintza molde eta literaturekin hausturarik ez dadin gerta, euskaldun zaharrengandik bereiz ez gaitezen. Eta daukagu argitalpen hauek lagun gaitzaketela eginkizun horretan.
Hizkuntzari dagokionez erran dezagun « lapurtera » deitzen den euskalkiari tinko atxikitzen zaiola Adema-Zaldubi, nahiz hitz batzuk hartzen
dituen bertzerenetan, Hegoaldeko zenbait barne.
Hitz batzuk beti berdin erabiltzen ditu, behin ere hutsegin gabe ; haietan :
gare, zare, zarezte, dire, eta holakoak ; ez dugu-eta ikusi, ez gira, zira, zirezte, dira bezalako formarik, bertso batzuen rima kausitzeko ez bada. Halarik
ere, izaiten atzeman dugu beti, Senperen izaten erraten delarik alta ; ikusiz
Ademak forma hori zer erregulartasunarekin erabili duen, izaiten-ek erakutsi
bideari jarraiki gatzaizkio; horrek, bertzalde, erakusten baitigu bertzeren euskalkietakoak ere haintzat hartzen bazekiela.
Guk ez dugu deusik idatzi berak idatzi ez duenik, ohargabekeriaz ez bada
eta erantsi ditugunak, hala-nola predikuen tituluak, makoen [...] artean daude.
Egin duguna da, Adema-Zaldubiren lan gehienak ikuskatu ondoan, adibidez,
berdin eta bardin, biak erabili baitzituen eta gure ustez adiera ñabardurarik
sentiarazteko gogorik gabe, berdin hautatu dugu, batuan hala jarria delakotz.
Bide bertsutik joan gara beizic eta baizen agertu zaizkigularik; baizik ezarri dugu “gaurkoagoa” deritzogulakotz.
«Erlijio» hitza asko gisetarat darabil: erlijione, erligione bai eta erlisione
ere; guk erlisione atxiki dugu, horrelaxe idazten eta ahoskatzen baita gehienki gure gaurko inguruetan.
Puntuazioa ere doi bat antolatzerat saiatu gara; lan arriskutsua, haatik,
puntuazio hori desberdina izan baitaiteke mintzaldi batetarako testuan eta
idazki soilerakoan...
Nahiz ez den gure helburuetan Adema-Zaldubiren hizkuntza sakonki
aztertzea, aipa ditzagun halere zenbait berezitasun.
Maiz erabiltzen du «haina hura» edo «haina he[ie]k» delako pertsona
hura edo pertsona haiek adierazteko. Gaur ez da entzuten gehiago forma hori
baina Axular handiak erabiltzen zuen.
Haren idazkietan aurkitzen dena ere «ez du kasu hari» menturaz guk
orain «ez du kasurik egiten hari» erran genezakeelarik.
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Dena den, eta prediku hauek testu klasikoak izan daitezkeelarik, guziek
miresten ahal ditugu Adema-Zaldubiren mintzaira eta idazkera. Miatu ditugu haren mila orrialdez goiti eta denak berdin onak! Zinez, holako euskarazko eskuizkriburik ez da maiz aurkitzen: hainbertze orrialde eta denak hain
garbiki ezarriak! Euskarazko lan horiei eman artak erakusten digu gure hizkuntzaren alderako estimu eta maitasun bat neurrigabea: deus ez zaio sobera
gure hizkuntzari emateko eginahalako distira eta indarra!
Bai zinez holako dokumentuen eskuratzea eta haietaz goza-gozatzea,
bizian behin bakarrik gertatzen dena dateke.
Gainerat, ohore handia da senpertarrentzat, holako langileak Euskal
Herriari eman izana: Dufautarrak, Adema-Zaldubi, bata bertzearen ondotik,
indartsu azaltzen baitzaizkigu, bazterren inarrosle! (Laster atera behar luke
ere Jean Barbier gure erretore idazle handiaren lanen bilduma bat “Bidegileak” sailean.)
Denak Euskal Herriaren geroaz biziki kezkatuak baina halere baikor geroari buruz! Jakinen ote dugu gizon horien lan ederren eta baikortasun horren
behar den bezala ospatzen, haien orhoitzapenetik probetxu bat ateratzen gure
mintzaira aberatsaren alde, euskararen erabilpena sustatzeko idatziz nola
ahoz?
Lehengoek utzi dizkiguten lan goresgarri horiek eman diezagutela fede eta
kemen, Lurraldeetako ahal desberdinak kontutan hartuz, eta beraz urrats desberdinez, gelditzen zaigun bide luzean, indarrak elkartuz joateko, euskara hizkuntza ezagutua eta mintzatua izan dadin Euskal Herri osoan!
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1. liburukia :

« Saindu batzuen biziaz »
Euskaltzaleen Biltzarrak, Herriko Etxeak eta Euskaltzaindiak, AdemaZaldubiren hiltzearen ehungarren urte muga ospatzearen karietarat, Senperen
aurkeztua izan da «Saindu batzuen biziaz» deitu lana. Lehen liburuki honetan publikatu ditugu hitz laxozko lan batzuk, Ademaren hamar bat prediku,
ederki landuak bai funtsez, bai eta moldez.
Nola egin dugun bada lehenik argitaratu behar zen lanaren hautaketa?
Gogoeta sinple bat egin dugu: zertako ez publikatu, lehenik, behin ere argitaratuak izan ez diren lan batzuk? Gainerat, Adema-Zaldubiren neurtitzak eta
kantikak ezagutuak dira, ikerleen artean bederen, baina Ademaren euskarazko idazki laxoez gauza guti dakigu. Prediku hauek parada ederra ematen dute
preseski Adema-Zaldubiren prosarako jeinua edo dohaina ere ezagutarazteko,
helburu nagusi hori ederki betez.
Nola sortu dituen Adema-Zaldubi prediku horiek? Herrietako bestak
zirenean usaia zen predikari handi bat ekarraraztea egunari ospe, dirdira
gehiago emateagatik. Eta Ademak horretarako zaletasun handia izanki, gonbidatu zuten zenbait herritarat beren patroin sainduaren goresten laguntzeko.
Gisa horretako hamar bat mintzaldi begiztaturik, haiek ditugu sartu lehenbiziko liburuki honetan, erran dena, Ademaren prosa ezagutarazteko asmoz,
hots, euskararekin, hitz laxoz nola jokatzen zuen erakusteagatik. Hori da
hautu horren zergati guzia.
Liburu honetan berean kausi daiteke asko alhapide: batzuek Adema-Zaldubiren literatura gisari behatuz eta hura arakatuz; bertzeek erlijio eta fede
begiz gogoetatuz, eta nik dakita bertze zenbatek oraino, zenbat begi motaz,
behatuko dioten, alde guzietarik, jorra eta jorra, ariko zaizkiolarik? Halaber
bertze lanekin. Errana dugu bortz, sei edo zazpi liburukiren gaia badela haren
obra guzia argitaratzen bada.
Aitzin solas gisa ezarri ditugun lerroekin ere, alta, ez da aspertzerik: beha
otoi zeinenak diren:
—Andres Urrutia Euskaltzainburuak lehenik bere aurkezpenean salatzen
digu “Euskaltzainak” liburu sail berri bat hasi dutela eta hain xuxen AdemaZaldubiren liburu hau izanen dela lehen zenbakia. Ohore bat gehiago! Argi eta
garbi dio bertzalde euskal klasiko bat dugula Zaldubi eta behar-beharrezkoa
dela holako lanak argitaratzea, irakurle eta ikasle ororen esku uzteko gisan.
Gero datoz lau lekukotasun, hobeagorik ezin baitzitekeen atzeman:
—Jean Hiriart-Urruty ‘zaharra’, bere begiz Adema-Zaldubi ikusi duena
predikatzen, kantatzen bai eta beilak edo erromesaldiak animatzen ere...
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—Jean Etchepare, Iparraldeko gure idazle nagusia, Alduden zelarik mediku gazte, ezagutu baitzuen, hark ere, Adema-Zaldubi hango ur onetan ibilki
zelarik osasun bila.
—Piarres Lafitte-k, 1933an egin hitzaldi bat, erdaraz hau, horrela begi
keinu ttiki bat egiten dugu, bidenabar, euskararik batere ez dakiten zenbaiti,
haiek ere jasta bat bederen izan dezaten gizon honen biziaz eta lanez.
—Laugarren lekukotasuna, Piarres Charrittonena dugu, 1985ekoa, euskaltzain sartu zen urtekoa naski, bertze hirurek erranak osatzen ditu xehetasun anitzekin euskara bizi batean miresten dituela Adema-Zaldubiren lanak.
Zer nahi duzue gehiago: Euskaltzainburuaren aurkezpena batetik eta bertzetik lau lekukotasun: iragan mende horrek, Iparralde honetan eman ote du
lau jakintsu horiek baino handiagorik?
Ikusiko duzue gero prediku hauekin, zer artarekin preparatzen zituen bere
mintzaldiak! Funtsa eta errateko manera, biak errotik lantzen zituen.
Huna beraz hamar prediku horiek, urteko egutegiaren arabera sailkatuak :
Saindu batzuen biziaz
Jondoni Bixintxo
Jondoni Joanes Batista
Jondoni Petri
Jondoni Juliano
Andredena Maria

Jondoni Zipriano
Jondoni Martine
“Que soy era Immaculada Counceptiou”
Santa Luzia
Jondoni Estebe

Non eginak
Beskoitze? Hendaia? Uztaritze?
Ziburu?
Hazparne
Senpere
Ortzaize
Ainhoa? Aldude? Ahurti? Armendaritze? Arnegi? Azkaine? Bardoze?
Baiona [Katedrala]? Bidarte? Heleta? Urepele?
Lekorne
Ahetze? Arrosa? Biriatu? Domartiri?
Miarritze [St-Martin]? Sara?
Atharratze
Baigorri? Donoztiri? Ezpeleta?
Makea? Urketa? Zalgize?
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2. liburukia :

« Zaldubi : Artzain beltxaren neurtitzak »
Adema-Zaldubiren bigarren liburukia Sarako Idazleen Biltzarrean aurkeztua izana da 2009ko apirilaren 13an, euskaltzaindiaren bertze hiru argitalpenekin batean. “Euskaltzainak”, bilduma sail berrian laugarrena da.
Adema-Zaldubiren lanak argitaratzean ongi iruditu zaigu gaiak aldizkatzea, batean gai erlijiosoak, bertzean profanoak. Liburu honetako gehienak
jadanik noizbait publikatuak izanak dira, baina ez da bilduma hau halere
berezitasunik gabea.
«Zaldubi, artzain Beltxaren neurtitzak» berak ezarri tituluarekin dator eta
eskuzko lana edo kaligrafia ere erakutsi nahi izan dugu, zehatz-mehatz, koloreak lagun inprimatuz guzia, zinez bikain apaindu baitzituen bere idazkiak
eta halako orrialde ttikietan gainerat...
Horra beraz bigarren liburukia dena bertsu herrikoiez osatua. Hau bide
da Zaldubiren eskuizkriburik ohargarriena. Hemen dauzkagu 32 kantu, orotarat 324 neurtitz edo bertsutan. Hauek zaizkigu ohargarrienak:
—“Pilotariak”, 33 bertsu, urteak jin urteak joan, beti emendatuz egina;
—“Eskualdunak, Gauden gu Eskualdun” edo ezagutuagoa den “Zazpi
Euskal herriek bat egin dezagun”, izenarekin. 25 bertsu badira hor eta
1892an kantatu zituzten lehen aldikotz Donibane Lohizuneko Lore Jokoetan. Hemen deblauki, Adema-Zaldubik bere abertzaletasuna erakusten digu,
denbora hartan erakuts zitekeen molderik osoenean, abertzale hitz hori oraino asmatzekoa baldin bazen ere lerro horiek idatzi zituenean.
—(Biba) Errepublika, hau ere hastapenekotik emendatua eta emendatzeko gogoarekin: 62 bertsu, baina arteka batzuk ikusiko dituzue eskuizkribuan
eta tarte horrek erran nahi luke bertze bertsu bat ere sartzekoa zukeela oraino hor!!! Bilduma honetan “Errepublika” dago izenburu, baina kantu hauek
aurkeztu zituenean, Saran 1876an, “Biba Errepublika!” izendatu zituen. Lan
hori idatzi zuenean Atharratzen zen erretore nagusi eta orduan gorriekin
zituen liskarrek badukete oinarririk. Bertsu horien artean dugu, bertzeak
bertze, gure artean hain ezaguna den ateraldia:
« Liberte Higualite eta Fraternite !
Ai ! hiru gezur hoiek egiak balite ».
Gai profanoak ditugu beraz hemen baina badago beti oinarrian gogoeta
zuhur bat, orduko kristau erakaspenetarik hurbil dabilena.
Erran dena, “artzain” hitzari atxikia da Adema-Zaldubi. Lan hau bera ere
lehenik “Mendiko Artzain beltxaren neurtitzak” deitua zuen. Ez da dudarik
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‘ardi zaina’ eta Ebanjelioko “Artzain ona” elkarretaratzen dituela hemen nolabait.
Liburuki honetan beraz badituzue bi liburu bederen! Batetik eskuizkribua
osorik, ezin sinetsizko idazkera xehe, fin batean eta eskuz egin letrina aberats
batzuekin (Old English), hain ontsa eginak non ordenagailuak irakur baititzake! Eta guzia beraz, bere jatorrizko margoetan! Bertzetik berriz testu guziak
ere hor dituzue, gaurko grafian ezarriak, lerroz lerro.
Hemen agertzen zaigu Adema-Zaldubi bat, fede eta kultura handikoa eta
jite aberats bezain xehekoa ere: biziki maite zituen ixtorio irri egingarriak,
bertsu jostakinak, ostatu eta mozkor kantuak barne! Gauza seriosenen artetik
lañatzeko edo atseden hartzeko balitz bezala...
Baina oroz gainetik:
—bertsu idazle jakintsu bezain zorrotza, zakarra ere berdin batzuetan;
—musikan ere aditua, gehienetan berak ezartzen baitzituen aireak;
—marrazkilaria ere beraz; hots, artista oso baten lana!
Poetak erran dezake Zuberoako ingurumen miresgarria sorkuntzaren
pizle gertatu zitzaiokeela, lan hauetarik gehienak handik igorri zituenaz gero.
Psikologoak aldiz bilatuko du ea Atharratzeko auzapez gorriarekin izan
dituen liskarrak (hain xuxen III. Errepublika laizista eta antiklerikalaren
garaietan baikaude hor, erdiz erdi...) eta beharbada sorterritik urruntzeak pizten dituen beharrak izan bide direla gure bertso idazle handiaren gogo akulatzaile...
Aitzin solas gisa atxiki ditugu lehen liburuko haiek berak hain dira argiak
eta hunkigarriak eta jadanik aipatuak ditugunak : Andres Urrutia Euskaltzainburua (1954), Jean Hiriart-Urruty “zaharra” (1859-1915), Jean Etchepare medikua (1877-1935), Piarres Lafitte (1901-1985) eta Piarres Charritton (1921).
Hasteko eta bat Zaldubik ederki abestu zuen «Zazpi Euskal herriek bat
egin dezagun!» Haren baikortasunak bero gaitzala orain ere guziak eta susta
lanari jarraikitzerat euskararen eta herriaren alde.
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Zaldubi artzain beltxaren neurtitzak

Nondik idatzi zituen

Ohore laborantzari
Axeria eta akerra (1850 inguruan)
Kuia eta ezkurra (1850 inguruan)
Martin eta Katalin (1851)
Ameriketarako bidean (1854)
Otsoa eta xakurra
Gatua eta arratoinak
Haitza eta ihia

Apezgai zelarik edo
Larresorotik
(1850-1854)

Hitzuntzi (1857)
Pilotariak (1857-1890)

Hazparnetik
(1854-1860)

Xuriko (Mehetegiko xakurra) (1867)
Asto bat errelekiekin (1864)
Abereak izurritearekin (1866)
Aita biltzaileari seme barreiari (1865)

Bidarraitik
(1860-1872)

Amaxo (1879)
Mende jende mendre (1882)
Pattin dirudun ez fededun (1880)
Bildotsa eta otsoa (1873) (lehen saria)
Belea eta axeria (1873) (lehen saria)
Hartz bat eta bi ihiztari (1876)
Hartz pereka latz (1882)
Burdina eta baxera (1879)
Beharraren indarra (1882)
Otsoa eta amiamokoa (1887)
Pello ikazkina (1889)
Erleak eta liztorrak (1887)
Elhez ez, nahiz biz (1888)
Bettirisants (1875) (“Utsalegi” izenpeturik)
(Biba) Errepublika (!) (1876)

Atharratzetik
(1872-1890)

Eskualdunak (1892)
Gauden gu Eskualdun (1893)

Baionatik
(1890-1907)
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3. liburukia :

« Kantikak »
Badira hemen egundainokotan 26 eliza kantu, 260 bertsurekin. Arrakastatsuenak dirateke :
—“Oi Gurutzea” oraino ere kantatzen dena Ortzirale Sainduz (giristinoarentzat urteko egunik sakratuena) eta ehorzketa batzuetan;
—“Adora dezagun”: beti kantatzen dena, Gorputz Sainduaren edo Bestaberritako kantu berezia baina bertze asko karietarat ere eman daitekeen kantika guziz maitatua;
—“Amodio Ohore”: Ama Birjinari buruzko kantu zoragarria, oraino ere
Lurdeko edozein biltzarretan edo Andredena Marietan ematen dena, maitasun handiz;
—“Uholde baten pare”. Hau ez dugu gehiago kantzatzen: hitz batzuk ez
omen dira gaurko teologiari doazkionak. Baina kantika hau izan da, menturaz, bere aire miresgarria lagun, Ademaren arrakastatsuenetarik bat euskaldunen artean. Airea ez da galdu haaatik bertze kantika batzuk idatzi baitituzte
doinu horren gainean, bertzeak bertze, ‘Kristo Jauna piztu da’.
Azpimarratu behar da ere Santa Grazi sainduari Ademak bota zizkion 31
bertsoak!!!
Baina harrigarria gelditzen dena da oraino ere gaurko ontzat ekarriak direla Ademaren kantika batzuk, ehun eta zenbait urteren buruan ! Erdarazko
elizkizunetan ba ote da bihirik, adin horretakorik, oraino ere kantatzen denik
elizetan ?
Eta gero gazte batzuk etorriko zaizkigu dena kritika: Adema integrista
zela eta holako. Adema bere denborako gizona dela ez da dudarik baina haren
ikuspegi batzuek, bertzeak bertze kantika eta bertso batzuen bitartez, egungo egunean oraino ontzat baldin badauzkagu, miresten ahal dugu Adema! Ez
dakit jorratzaile horien gaurko iritziek horrenbertze iraunen dutenetz...
«Kantikak» eskuizkribu bilduma hau ez da lan bukatu bat. Ikusten dira
bereziki partitura batzuk betetzekoak, marrak doi-doia eginak haatik horrek
erran nahi bailuke gogoa bazukeela aire edo doinuen paratzeko ere. Ikus [20]
[62] [68] [74] [86] [98] eta [114] zenbakietan.
Eskuizkribuko orrialde neurria ere aitzinekoarena baino handiagoa dugu:
20zm x 13zm. Artzain beltxaren neurtitzak deituan ttikiago ibili zen: 12,7zm
x 8,5zm!
Bereziki bilduman dagoen azken kantika, “Eguberri”, ez du bururatu ahal
izan eta hunkigarri zaiguna da, abenduaren 10ean zendu zenean, Eguberri
bezperan kasik, “Eguberri” kantika lantzen ari zela! Zerk erranarazten digun
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xehetasun hori? Piarres Lafitttek salatzen digu azkeneraino lanean ari izan
dela: “La mort surprit l’ouvrier en plein travail” eta haren eskuizkribu guziak
begiztatu ondoan hau da, itxura guzien arabera, haren azkeneko lana.
“Eguberri” kantika hori ezagutua zen beraz eta publikatua ere bertze
haren lan asko bezala eta galdatuko duzue beharbada zertako ari zen lan
horien berriz eskuz idazten horrelako artarekin gainerat?
Bi ihardespen ikusiko nituzke. Maite zituzkeela itsutuki euskarazko lanak
txukuntzea, eta maite denarekin ez dela aspertzen... Ez zutena jadanik bizi
zelarik arrakasta pollita bildua zenbaitek? Gero, beharbada, xuxenketa edo
osaketa zerbait ekarri beharrez ere ari izan da: haren lanetan bi edo hiru kopia
atzematea, aldaketa ttipi-ttipi batzuk egiteagatik, ez da batere gauza arraroa...
Horren lekuko ikus San Bernat eta San Bernardo kantikak.
Aitzin solas gisa atxiki ditugu lehen bi liburukietako berak: Andres Urrutia Euskaltzainburua (1954), Jean Hiriart-Urruty ‘zaharra’ (1859-1915),
Jean Etchepare medikua (1877-1935), Piarres Lafitte (1901-1985) eta Piarres Charritton (1921).
Kantikak
Bada Jainko bat
Trinitate Saindua
Aingeruak
Munduaren hastea
eta gure lehen burhasoak
Inkarnazionea
Jesusen bizia
Adora dezagun
Andredena Mariari
Amodio, ohore
Lurderat heltzean
Harpe Sainduaren aintzinean
Uholde baten pare

San Josep
Jondoni Petri
San Frantses Asisekoa
San Bernat/ San Bernardo
Santa Engrazi/ Santa Grazi
Sarrantzeko Andredena Maria
Betharrameko Andredena Mariari
Oi Gurutzea
Izar distiranta
Aita Sainduari
Eguberri (Gau min huntan)
Apez soberanoa
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4. liburukia (eskuartean duzuna):

« Prediku zenbait »
Hazparnen eginak (1854-1860)
Adema-Zaldubiren lan hauek literario alor zabalerat erakarri beharrez ari
izan garenaz gero, euskararen batasuna ahantzi gabe, keinu batzuk, egin dira
beraz batuari buruz, baina betiere idazkeak berak, hitz haiek, han edo hemen,
baliatuak bazituen:
—gaiten > gaitezen biak erabili ditu eta beraz gaitezen ezarri dugu beti;
—irakusten > erakusten;
—bezein > bezain;
—bezenbat > bezainbat...
Halarik ere, desberdinki dabiltzan forma bakar bat edo bertze, hala-hala
utzi ditugu, adibidez : zein eta zoin, orobat zenbat eta zonbat, haien berdintzeak, lana itxuralda zezaketelako beldurrez...
Diren bezala utzi ditugu ere:
—ixuri (isuri);
—xoila (soila);
—gaixto (gaizto);
—izaiki (izaki);
—nausi (nagusi);
—orai (orain);
—hortan (horretan) eta bertze anitz...
Hola (horrela) erakusleaz: «horrela» erabilibi du batzuetan eta beraz
denetan sartzen ahalko genuen guk hartu bideari jarraikiz gero. Baina hark
ezarri bezal-bezala utzi ditugu: batzuetan «hola» eta bertzeetan «horrela»...
Gisa ber-berean jokatu dugu balin (baldin)-ekin.
Hek eta heiek izenordeentzat gaur «haiek» erabiltzen dugu kasu guzietan
baina lehen ederki bereizten ziren: «hek dira» eta «heiek dute». Halaxe segitu dugu, orhoitzapenez...
Grafia kontuetan kontsonante ondoko H gehienak kendu ditugu, R batzuen ondotikako zenbait utziz halere, Iparraldeko ahoskera errespetatzeko
eta haien ulermena laguntzeko:
—erhokeria;
—burhaso (guraso) nahiz batzuetan « buraso » ere erabiltzen duen;
—erhi (behatz) eri edo gaixorik dagoenarekin bereizteko bertzalde;
—orhoit;
—elhe;
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—garhaitu: batzueta « garraitu » ere erabiltzen du, desegokia zaiguna
osoki...
—P eta B-ren aitzinean N : dembora > denbora...
—TS-ren soinua X-rekin adierazten baitzuen gaurkotu dugu : eXaia-ren
orde etsaia emanez.
—CH-ren orde X ezarri dugu: herrecha > errexa... (erraza)
Adinean joan arau, Ademaren idazkera aldatuz joan da euskarak berak
egiten zuen bilakaeraren bidetik; hala gertatzen da, adibidez, -agoka- artizkiarekin; hori dela-eta -auka- bihurtu dugu, halaxe agertzen baitzaigu batzuetan
jadanik argitaratu liburukietan eta geroxago argitaratuko direnetan ere: naukala, daukatenak, daukana bezalakoak baitauzkagu lan horietan.
Ohargarria gelditzen da natzaitzue (izan, indikatiboa, ni zuei) eta nazazue (ezan, inperatiboa, zuek ni), bezalako formak zein ederki darabiltzan.
—ke artizkia: -keen eta -keela bihurtu dugu, -ken eta -kela-ren orde;
—ra eta -rat, bi formak erabiltzen zituen, iduriz hiztegietako ñabardurarik adierazi gabe: BaionaRA doa (joan-etorria) eta BaionaRAT doa (han egoteko). Guk –rat hautatu dugu, Iparraldeko askok halaxe idatzi izan baitute eta
Euskaltzaindiko hiztegian ere aurkitzen baitugu (nehoRAT, 325.orrialdea,
2008ko argitalpenean) euskara baturako ere onartua. Horrela, gainerat,
«hara, norat doan» eta «harat doa» ederki bereizten direlarik.
Bertze hitz batzuentzat, ohar bat ematen dugu, euskararen ikasten ari
direnen lagungarri; adibidez, indar bertsukoak direla adierazteko:
—ilki, jalgi eta atera(tu);
—zeroni eta zuhaur;
—iguzu eta emaguzu, eta abar.
Oro har, uste dugu, haatik, guzien gozamenerako hizkuntza zabala erabili duela Ademak, bere bihotzaren araberakoa, Euskal Herri guzia besarkatzen
baitzuen...
——————————
Hitz bat bakarrik, predikuen funtsaz.
Orduko Eliza katolikoaren ikuspegiak ditugu hor euskaldundurik paperean garbi-garbia idatziak. Denbora bateko lekukotasun bikainak dira gisa
guziz. Baten batek gogorrak kausi ditzake, hala baitira zenbait gaurko begiz
behatzen badiegu, nahiz, erlijioaren kontra idazten zutenak ez ziren batere
goxokiago ari...
Zenbait giristinok erran liezagukete berdin erlijioaren kontrakoei bazka
ematen ari garela horrelakoak publikatuz...
Hala gerta baledi, jakin bedi ez zela hori gure xedeetan den gutienik ere!
Ez ala fede !
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Guziz interesgarria zaiguna da ikustea nola jokatu zuen Adema-Zaldubik
orduko jendearen giristino fedean finkatzeko, hori baitzen haren xede nagusia, ez haatik bakarra: garbiki ageri baita prediku hauetan fede horren sustatzeko euskararen ahal guziak baliatzen zituela, gaia bezainbat mintzaira errotik landua erabiliz, eta beraz euskara indartuz, hari balioa emanez denbora
berean.
Guk ere, erran dena, lan hauek argitaratuz, gisa bat edo bertze, euskararen
indartze edo sustatze hori bera dugu bilatzen.
2009ko urrian. Henri Duhau

Prediku zenbait Hazparnen eginak (1854-1860)
[ Eguberri : Jesusen sortzea ]
[ Jesusen izen saindua ]
[ Katixima jakin behar ]
[ Haurren giristinoki altxatzea ]
[ Haurren irakaskuntza eta hezkuntza ]
[ Lehen Jaun-hartzea edo komunionea]
[ Trinitate Saindua ]
[ Mihi zikinak ]
[ Oraiko giristinoen lazakeria ]
[ Fedea ahuldu Frantziako Iraultzaren ondorioz ]
[ Euskaldunen fedea histen ari ]
[ Debozionea ]
[ Herio eta heriotze ]

—II—

Gratien ADEMA-ZALDUBI
(1828-1907)

Prediku zenbait
Hazparnen eginak (1854-1860)
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[Eguberri : Jesusen sortzea]
Giristinoak,
Orai arteraino mundu huntan ikusi da asko goiti-beheiti, ikusi da asko
gertakari sekulan ahantziko ez direnak: doatzinek(1) heldu direneri, zaharrek
gazteeri espanturekin kondatzen dituztenak. Irakurtzen ditugunean liburu
zaharrak harrituak gaude hetan(2) aipatuak diren gauza eta gizon balentriazkoez.
Hara han bi errege hil ondoan ahantziak izan beldurrez, bakotxak mendi
bana, ordean nolako mendiak, asentuz(3) eginarazten dituztenak eta hiru mila
urte huntan mendi heien erraietan ehortziak dagozinak(4).
Horra hor, enperadore bat, miliun bat soldadu kolpez galdu ondoan,
bertze miliunen berehala biltzea josteta bat zaiona... Huna bertze bat oraino
puxantagoa: agertzea aski du, diote iskribau sakratuek, eta lurra ikaretan ixilixila haren aintzinean jartzen da. Zer soldadua! Hogoita hamar urte baizik ez
zituen eta errabian nigarrez zagon(5) ikusiz mundu bat baizik ez zezakeela
ezar bere ezpataren azpian... Eta bertze zenbat holako denboratik denborarat
agertu direnak, beren indarraz, beren balentriez bazter guziak inarrosi eta
itzulikatu dituztenak!
Menturaz horien iduriko norbaitez behar natzaitzue zuen ustez mintzatu?
Ez, Giristinoak, egungo egun huntan handixagorik ahal dut zueri aipatzeko; errege, enperadore, gerlari famatu nahi duzuen bezain puxantzia handitakoak, begotz begotz(6) beren gisa; berdin orai aipatzerat noatzuenaren(7) aldean deus ez dire: herrauts pixka bat, haizeak norat-nahi daramana, deus ez
gehiago.
Jainkoa badakizue zer den? Jainkoa aipatzen duenak badakizue zer aipatzen duen? Baginaki(8) konprenitzen itsasoaren orroa ikas ginezake zerbait...
Baginaki irakurtzen, liburu bat bezala, bai egunaz, bai gauaz, gure begien aintzinean zabaldua dagon mundu hau... Baginaki zer dioten lurraren gainean
kreatura bizidun guziek, airean dabiltzan hegaztinek, galerna baten erditik
orroaz eta karraskaz abiatzen diren ihurtzuriek, haize zirimola haritzak errotik daramazten batzuek, lur ikarak, purrustan sua darioten mendiek, iguzkiak,
ilargiak, izarrek...
Heiek erranetarik baginakike(9) naski dakigun baino hobekixago zertsu
den Jainkoa. Datortzila(10) zeruko aingeru guziak: desafio egiten diotet eternitateak dirauno orok elgar lagunduz beren egin ahal guziak eginik ere, ez
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dautatela(11), Jainkoaren handitasunaz, Jainkoaren puxantziaz, majeztateaz,
hitz batez Jainkoaren izaiteaz ez dautatela sekulan aski eta behar dena erranen. Arrazoina ote dut bai ala ez?
Bainan huna bertze arrazoin bat, Giristinoak: Jainkoa, erran dugun bezalako Jainko hori, ikusirik gizonaren naturalezari bekatuak eman dion madarizionezko kolpea, berak baizik neurtzen ez dakien urrikalmendu batez, nahi
da jautsi mundu hunen sendatzerat; gizonaren salbatzeko nahi da, ez xoilki
gizon baten itxuran agertu, bainan bera gizon egin.
Entzun nazazue ontsa...
Zeru lurren egile eta jabe soberanoa gizon eginik sortzerat doa. Mundu
huntako erresuma eta jendaia guzien nausia(12), printzeen printzea, erregeen
erregea, gizon eginik sortzerat doa, dena, den bezala gizonen begietarat ager tzerat doa.
Gorde, gorde guziak eta laster! Gorde guziak, bai zuek ere mundu huntan
handitzat, aberastzat, boteretsutzat ezagutuak zarezten guziak, bai zuek ere
printzeak, erregeak, enperadoreak, gorde gorde, orai agertzerat doana, ager tzeaz geroz; gorde ahalkez, gorde ikaraz, ez gorde bainan errauts, ez errauts
bainan ezezta eta akabo... Sileat omnis caro a facie Domini quia consurrexit(13).
Sobera ote diot? Ori, mintza bedi Jaungoikoa bera. Orai mundurat ager tzerat doana preseski bere semea du, bere seme bakarra, bera bezain lorios,
bera bezain puxant, bera bezain Jainko... Huna zer dioen: «Ni horren aita naiz
gero, eta hori ene semea; hori ene premu gisa lurrean gizon eginik agertzeraz
geroz ahuspez, ezeztaturik eman beitetz(14) horren oinetan». Nor? Zeruko
aingeru guziak ! Et adorent eum omnes angeli Dei.
Giristinoak: zer behar ote dugu ikusi... Preseski iragan gauan egin ditu
mila zortzi ehun eta berrogoita hamasei urte(15), Jainkoaren semea sortu
zela...
Bazuen ordukotz lau mila urte agindua(16) zela lurrari. Bazuen ordukotz
lau mila urte errasakarekin(17) igurikia zela. Zernahi lenguaietako, zernahi
sinestetako populuak, zenbait denbora hartan elgarri galdeginka zagozin(18)...
Zer behar ote da agertu, zer behar ote dugu ikusi?...
Batzuek zioten: gizon bat, bere agertzeko maneraz oro erraustuko dituena... Bertze batzuek, gizonaz goragoko izaite bat, iguzki ateratzeko aldetik,
bet-betan majestate zoragarri batez inguraturik, altxatuko dena... Jendearen
izpirituak asma ahalikako handitasun, indar, botere, edergailu suerte guziak,
jendeen aho-mihitan zabiltzan zenbait urte hartan Mesias nolakoa izanen zen
erraiteko.
Norat zagozte(19) begira lurreko nazioneak? Erromako hiri nausi hortan
eia enperadorearen palazioan sortuko den zuek igurikitzen duzuena? Ez, ez.
Beha beha Beteleme izena duen hiri xume batera. Eta han, dugun ikus zer ger-
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tatzen den. Atzoko egunarekin bezala, iluntze airean, emakume pobre bat
karrikaz karrika eta atez ate zabilan, nunbait gau baten leihorra nahiz. Ihardesten diote ez dutela harentzat lekurik...
Arren, emakume(20) hura, nehor etxe batean karitatez errezebitua izaitekotz eta halakoa zen... Bederatzi hilabete hartan esperantzetan eta bere haurraren mundurat emaiteko men-menerat jadanik etorria.
Debalde da: nehork kasurik ez dio egiten. Ezinbertzez, emakume pobre
eta urrikalgarri hori badoa ingurune hetako larre desertu batzu[etan] barna,
jadanik iluna eta bere esposa bakarrik lagun. Horma[k] hormari(21), sartzen
da haize guzieri eta lehen jinari idekia dagon borda batean... Eta hantxe, emakume harenganik, gauaren erditsuan sortzen da haur bat... Nor da emakume
hori? Zer da haur hori? Beha beha hunat lurreko nazioneak! Zuek zenbait
erregeren palaziotik igurikitzen duzuena, lau mila urte huntan Jainkoak gizoneri agindurikako(22) salbatzailea, huna nun den, huna doi-doia sortua; huna
Mariaren haurra, bere Aita bezala, betieretik Jainko dena!
Zer, Jainko bat pilaia(23) hortan? Jainko bat hoin ttipi? Jainko bat hoin
pobre? Jainko bat haur hori?
Jainko bat aska baten barnean, lasto busti pixka baten gainean ezarria!
Jainko baten menbro samurrak hotzak daldaran! Jainko bat gizon egin behar
eta hola behar zela sortu! Jakin bazinute betelemdarrak, jakin bazinute nor
zen barda zuen hirian, gau huntako leihorraren eske zabilan emakume pobre
hura; jakin bazinute zer zen haren erraietan zagon jaio(24) maitea!
Bertze begitarterik eginen bide zinioten bai amari, bai jaioari(25)... Jainko
bat zerua eta lurra bere gogozko keinu batez ezezta detzazkeena(26)! Jainkoa
bat holakatua! O! O! O! Ordean ikustapen hunen aintzinean, nor egon daiteke bere bihotza amodioz gaindi egiten senditu gabe?
Nor egon daiteke hotz eta gogor? Gu, Giristinoak, gertatu bagine gau hartan artzainak zagozin lekuan, gu hek bezala gertatu izan bagine, heia erromes
hartan sartzerat, Jesus doi-doia...

(Bildumagilearen oharra: prediku honek bazukeen segida bat baina galdu
dateke)
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(1) doazenek
(2) haietan
(3) au mortier (?)
(4) daudenak
(5) zegoen
(6) beude, beude
(7) noakizuenaren
(8) bageneki
(9) genekike
(10) datozela
(11) didatela
(12) nagusia
(13) Latinezko erranaldi hau ez da xuxena.
(14) bitez
(15) Kontu horien arabera 1856ko Eguberriz egin predikua da beraz hau.
(16) hitzemana
(17) handizki berantetsia
(18) zeuden
(19) zaudete
(20) Kasu huntan «emazte» berdin ontsa edo hobeki ikusiko genuen...
(21) Nehork ez daki zer aro zen, epel ala hotz, mundua betirako markatu behar zuen
gau orhoitgarri hartan...
(22) hitzemanikako
(23) pilda hortan, itxura txar hortan
(24) haur sortu beharra
(25) haur sortu berriari
(26) ditzakeena

[ Jesusen izen saindua ]
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[Jesusen izen Saindua]
Vocatum est nomen ejus Jesus. Eman izan zitzaion izena Jesus. S Luken 2. kapitulua

Giristinoak,
Zeru-lurren errege eta nausi soberanoa, nun eta nola den sortu ikusi
duzuenean, aise erran diozue(1) zuen buruari: «Jainko bat guregatik holakatzea, oi hori sobera; zer nahi gisaz, guk merezi baino, guk sekulan konpreni
eta ezagut ahala baino gehiago. Jainko bat guregatik holakatzea: oi hori bera
frango(2) gure salbatzeko deus ere gehiago ez eginik ere.»
Hala da eta Jauna, zer preteni dezake gizonak zureganik eta zeronek zer
nahi duzu egin gehiagorik? Beha, arren, Giristinoak, egungo misterioari. Egun
zortzi sorturikako haur dibino, haur tendre eta oraino hain delikatua eta minbera ahal den haur horri, zer egiten diote? Lege Zaharreko ministroak ganibet sakratu batez gorputza sistatuz odola ekarrarazten dio. Beha zozue(3),
esnerik baizik ez da oraino eta Jesus haurrari odola diote jadanik galdegiten!
bekatuan sorturikako haurrek bezala horra nola duen errezebitzen gure Salbatzaileak Lege Zaharraren araberako bataioa! Saindutasuna bera izaiki, bekatuaren etsaia berenaz izaiki, eta ikusazue hor bekatuaren itxuraz estalia! Zoazte gero horren konprenitzerat... Erran behar da, haatik, dena den, gure bekatu guziak ordukotz bildots amultsu horrek bere gain hartuak zituela. Misterio horrek hedadura handia du eta ez noa orai horren aipamen xoiletik urrunago. Egungo Ebanjelioak bertzerik ere baitio. Mintzatzerat noazue(4) beraz
Jesusen izen sainduaz.
Huna, arren, egungo Ebanjelio guzia.
Sortu eta zortzi egunak iragan zirenean haurrari legezko sistakoaren egiteko eman zioten izena Jesus; zoin izen, bertzenaz ere, jadanik emana izan
baitzitzaion aingeruaz bere amaren sabelean kontzebitua izan baino lehenago.
Jesus, gure Salbatzailearen izena. Jesus, Jainkoaren Seme Trinitate Sainduko
bigarren presunaren izena. Jesus, guretzat gizon egin, guretzat hil den Jainkoaren izena. Jesus, zuek eta ni egun batez, jujatu behar gaituenaren izena. Jesus,
zeruko dohatsuen erregearen izena. Jesus, arima garbien espos maitearen
izena. Jesus, gure bekatuek laidoztatzen dutenaren izena. Jesus, bekatorosen
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ondotik oro berekin baketu nahiz dabilanaren izena. Jesus, izen guzietan handiena, eztiena, gozoena. Jesus, izen guzietan boteretsuena, errespetagarriena,
loriosena. Jesus, izen guzietan miragarriena, adoragarriena.
Nil canitur suavius, nil auditur jucundius, nil cogitatur dulcius, quam Jesus dei Filius.
Zuek, Giristinoak, zuek Jesusen izenaren aipatzea laket eta gozo zaitzuen
guziak; zuek, Jesusen izen sainduaren ohoretan konfardia beraren anaia eta
arreba bilduak zareztenak, kasu egizue, kasu izen sakratu horri. Ez da gero
hori gizonaren lenguaiako hitz bat hala-hula aipa daitekeena. Izpiritu Sainduaren bertutez baizik nehork ez dezake ongi izen hori aipa. Nemo potest dicere
Dominus Jesus, nisi in Spiritu Sancto.
Kasu, Giristinoak, izen Jainkozko horri! Aingeru bazinezte ere, berdin
hala ere erran niezazueke, kasu izen adoragarri horri! Zerurik gorenean ez daiteke [izan] hain sainduki erabili behar denik. Ez otoi lurreko errautsarekin, ez
otoi lurreko ixtilarekin izen handi hori nahasteka!
Zuri galdegiten dautzut, Gabriel aingerua, zuri bai, zenbat ere zeruko
izpiritu dohatsu hetarik baitzare, zuri bai, zenbat ere izen horren zerutik
lurrerat garraiatzaile izan baitzare: erraguzu egundaino zure mihiak egin ote
du, eta eternitateak dirauno eginen ote du, aipamen ederragorik, mirakuluzkoagorik Jesusen izenaz egin zinuena baino? Ez ote zinen sekulakotz harritu
eta espantitu, Birjina Mariaren bihotzerat eta erraietarat jautsarazi zinuenean
Jesus, hitz sakratu, hitz labur, bainan zure pentsu guziez goragoko hori?
Eta zuri, Aita Eternala, zure seme maitearen izena zer zaitzu? Bertze orduz
zure profetari ez zinion irakatsi holakorik. «Jehova», erran nahi baita: «Ni
naiz naizena», horra zure puxantziaren ezagutarazteko irakatsi zinion izen
misteriozkoa. Jesusen izena gordea zinaukan sekretu miragarri eta tresor(5)
preziatuenetarik bat bezala. Bainan guk orai, guk zure populu hautetsiak,
badakigu Jesus zure Berboa, zure Hitz maiteena, zure aipamen bihotzetikakoena dela. Zureganik ikasi dugu, aingeruentzat berentzat jakitea bera sobera
zitekeen(6) izen Jainkozko hori. Bai badakigu hori aipatzen dugunean, aipatzen dautzugula zeroni(7) zaren bezainbat, eta zure bihotza deusetaz hunkitzekotz hortaz hunkituren(8) dautzugula.
Zer dio ote Apostolu handiak(9). Haren arabera sobera erran ote dut edo
urrunegi ote noa? Ez ihardesten daut berak. Ezen Jainkoak altxatu izan du
bere semea eta emanen dio izen bat, izen guziez goragokoa, amoreagatik eta
Jesusen izenean belaun guziak ukur(10) daitezen bai zeruan, bai lurrean, bai
eta ere ifernuetan. Propter quod et Deus exaltavit illum et donavit illi nomen quod est super
omne nomen, ut in nomine Jesu omne genu flectatur cælestium, terrestrium et infernorum.
Beraz bai zeruan, bai lurrean, bai ifernuan oro izen horren azpiko dire.
Beraz izen horren indarrez, zer ez diezaguke ardiets zerutik gure arimaren salbatzeko laguntza eta fagore? Izen horren indarrez zer da lurreko gure nahiga-
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be, gaitz edo behar ordu tenporaletan ezti eta gozo bilaka ez daitekeenik?
Jesus horren indarrez, zoin da gure arimaren etsai edo ifernuzko tentazionetan guk garhait ez dezakegunik?
Hasteko zeruko grazien beharretan gare bai, Jondoni Petrik erraiten
dauku dohain izpiritual horiek gure zeruko Aitarenganik ez detzazkegula(11)
ardiets baizik ere Jesusen izenean. Ezen salbatu nahi denarentzat ez da zeruaren azpian bertze izenik horren indarrekorik. Nec enim aliud nomen est datum
hominibus in quo aporteat nos salvos fieri.
Hala-hala(12) izen horri laguntza galdetzen duena salbatua izanen da...
Omnis quicumque invocaverit nomen Domini salvus erit.
Izen hortan dire bekatuak barkatzen, izen hortan bekatorosak Jainkoarenganat itzultzen. Bekatorosa Jainkoaren adiskide bilakatu den ondoan, izen
horren indarrez da emendatzen haren justutasuna, haren merezimenduak,
haren bertuteak, izen horri esker dire finkatzen eta handitzen. Orduan baso
bat ur hotzi izen horrek emaiten dio halako prezioa, obra on guzieri beren
balioa, nun deus ere ez baikinuke egin behar izen hori gabe. Omnia in nomine
Domini nostri Jesus Christi.
Izen saindu hori da justutasunaren hastapenean bezain premiatsuki akabantzarainoko iraupenaren erresurtsa; azken orenetan guretzat eliza ama sainduak aipatzen duena, azken hatsean gure arima zerurat hegaldarazi behar
duena.
Zenbait behar ordu tenporaletan gare bai, norat-nahi beha dezagun, deus
ez dugu kausituko Jesusen izena bezala baliatuko zaikunik. Noren izenean,
apostoluek eta heien ondotik bertze hainbertzek, ote zituzten itsuak argitzen,
eriak sendotzen, hilak pizten? Jesusen izenean! In nomine meo dœmonia ejicient, serpentes tollent.
Lurreko nahigabez bihotza hertsatua duenak zertan kausi dio(13) gozo
hoberik Jesusen izenean baino? Ibant gaudenter quia digni habiti sunt pro nomine Jesu
contumeliam pati. Izen hori bera aski da mundu huntako penetan beretan atsegin ainitzen jastarazteko.
Eta gure arimen etsaiari egin behar diogun gerlan berriz, zer izanen ote da
gure armarik baliosena? Zertaz izituko ditugu ifernuak gure kontra altxatuak
dauzkan puxantziak? Zerk gerizatuko gaitu heien kolpeetarik? Zerk gu azkartuko gudu hartan eta denbora berean zerk debruaren indarra flakatuko, askotan
ezeztatuko? Beti, bai, beti Jesusen izen sainduak. In nomine meo dœmonia ejicient.
Deusen ere ez da hain beldur gure etsaia nola izen puxant eta bitoriozko
horren. Deusek ere ez du hain laster ihesi abiarazten. Beraz arima penatu, tentazioneri kasik ezin buru egin diozuenak, bezti zaitezte izen hortaz, izen hortan emazue zuen fidantzia eta segur kondaturen duzue tentazione bezainbat
bitoria.
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Jauna zein miragarria den zure izena munduaren bazter guzietan. Quam
admirabile est nomen tuum in universa terra!
Bai berriz zure izenean emanen dugu gure esperantza. Gure behar ordu
guzietan izen saindu hori izanen da gure oihua. Jesus gure mundu huntako
aipamenik gozoena, Jesus egun batez agian zeruan gure betiereko kantika.
Halabiz.

—————

(1) dirozue (≈ dezakezue ala diezaiokezue?)
(2) nahikoa
(3) iezaiozue
(4) noakizue, nihoakizue
(5) altxor
(6) zatekeen
(7) zuhaur
(8) hunkituko
(9) Jondoni Petri (ala Jondoni Paulo ?)
(10) belauna plegatu, belaunikatu
(11) ditzakegula
(12) halaber
(13) diro (≈ dezake)
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[Katixima jakin behar]
Longe a peccatoribus salus (Domine) quia justificationes tuas non exquisierunt
Jauna hainbertze bekatoros zerk ditu salbatzetik gibelatzen? Zure legearen
ez ikasteak.

Horra bertze orduz zer zioen Jainkoaren izpirituaz argiturikako errege
handi batek eta horra niri zer iduritzen zaitan erran dezakedala nahiz denbora
hauk errege haren denboretarik bertze batzu diren. Egungo egunean zerk dauka
mundu hau salbamenduko bidetik hala baztertua? Zerk dauka bere sekulako
zorigaitzari estekatua? Zerk ditu galtzen oraiko giristinorik gehienak?
Jakitate eskasak; salbatzekotz baitezpada ikasi eta jakin behar litezkeenen(1) ez ikasteak edo ikasi ondoan ahanzterat uzteak.
Ez derautzuet(2), giristinoak, hemen erraiten neroniri(3) gogoraturikako
gauza bat. Zuen eta ene sinestea merezi duten ainitz gizon argituren arabera
natzaitzue mintzo. Bai, diot oraino, jakitaterik beharrenaren eskasa da denbora hautako gaitz handienetarik bat.
Bizkitartean diote bada, egundaino ez dela izan gure mende hau bezain
argiturik; eta gisa hortan mintzo direnek ere bide dituzte beren arrazoin suerteak.
Noan hiri nausi horietarat eta han ikusi ditudanez zoraturik ibil nadin
herriz herri; nun-nahi dakusat gizon jakintsuna frango, nun-nahi dakusat ofiziale lanik kuriosenetan(4) trebatua frango. Noiz ikusi ote da orai bezainbat
pentsu, orai bezainbat balentria? Iduri baitu kasik denbora batetik hunat,
leheneko izpiritu eta antzearen gainerat, eman izan zaiola gizonari bertze zerbait izpiritu edo antze gehiago. Egungo egunean, haurrak berak zeri ez dire
ohartuak? Diozue eta zeronek(5) ez dela gehiago haurrik!
Zer erran ote lezakete aspaldion lur huntarik ateratuak direnek, ikusten
balituzte azken denbora hautan bazter guziak itzulikatu dituzten kanbiamenduak? Ez lezakete menturaz berehalakoan sinets oraiko mundu hau lehenagoko hura bera dela.
Zatozte beraz, zatozte iragan mende horietako gizonak. Ilki(6) zaitezte
lurraren erraietarik. Beha zazue eta mintza zaitezte.
Xo, Giristinoak, tonbaren bertze aldetik huna boz bat; aspaldiko gizonaren boza; duela hiru mila urteren ingurua bizi zen gizon handi baten boza.
Eia zer dioen:
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«Ni denboraz errege bat nintzen, behin ere izan den eta izanen den
puxantena. Lur hunen gainean, atsegin, aberastasun, ohore, hitz batez goza
daitezkeen guziak gozatu ditut eta oraino gehiago dena, Jainkoak gisa hartarako ahala eta ezagutza emanik, ikusi eta ikasi ditut, zoin-nahi denboretan,
etorkizunean ere berdin gizonaren adimenduak asma eta haren eskuak egin
detzakeen guziak. Eta erran dut eta erranen dut oro ez direla, beren funtsez,
ezdeuskeriarik baizik.» Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
Ezdeuskeria ilaun, ezdeuskeria enganakor, ezdeuskeria maiz kaltekor
batzu. Horra beraz, ene Aditzaile Maiteak, horra munduan izan den gizonik
argituenaren arabera, bai horra zer diren gizonen pentsu eder guziak; eta bizkitartean horra zerk dauzkan llilluratuak gure adimenduaren begiak; horra
zeren ondotik gabiltzan zoratuak eta hasperatuak; horra zeren gainean nahi
dugun baitezpada izan guziek jakintsun; horra gure izpiritu gose hamikatu
huni zer emaiten diogun bazkatzat. Horra zer hartzen dugun argitzat, sustengutzat.
Mundu hau betea da espantu egile handi batzuz, zoineri iduritzen baitzaiote dakizkatelakotz(7) lehenago nehork ez zakizkan(8) asmu berri batzu,
badakizkatela gizon batek jakin behar dituen guziak. Zernahitan aritzen zaiote [burua] beharren hartan salbu.
Galde zozueteia(9) direlako sabant hetarik gehieneri, nork gaituen ezarri
mundu huntan, zertako garen kreatuak, eta hemendik lekora norat abian
garen. Galde zozueteia, zer den Jainkoa, zer den gure arima, zer den zerua, zer
den ifernua, zer den eternitatea, zer den giristinotasuna, zer egin behar den
betiereko zorigaitzetik begiratzeko eta betiereko zorionaren ardiesteko. Funtsean holako asko galde egiozueteia denbora hautako asko gizon eskolatu eta
jakitateduneri.
Hazparneko laboraririk arruntenaren zazpi urtetako haurrak hobeki eta
zuzenkiago derautzu ihardetsiko. Ez balinba!
Bai, Giristino Maiteak, ez dugu zeren uka: holakoa da, bada, gure mendea.
Otoi utz nazazue bada berriz erraiterat. Zerk galtzen ditu hainbertze arima
egungo egunean? Egiazko jakitatearen eskasak. Bistan da adimendua duen kreatura batentzat deus ez dela hain gisa nola bere kreatzailearen ezagutzea; bistan
da mundu huntarik lekora eternitate baterat joan behar den arima batentzat
deus ez dela hain baitezpadakorik nola jakitatea zer gisetan behar duen gobernatu eternitate hari buruz; bistan da giristino batentzat ez dela gauza ahalkagarriagorik nola bere ohorezko erronkari(10) doazkon egia miragarri eta eginbide
handien ez ikastea; bistan da, hitz batez, nornahirentzat deus ez dela hain nesesariorik nola bere salbamenduko bideen gainean argitua izaitea.
Jakitaterik beharrena huraxe liteke(11), jakitate hori gabe deus ez dire ber tze gainerako guziak. Jakitate hori gabe akabo gure giristinotasuna, akabo gure
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gizontasuna bera ere, akabo gure eternitateko zoriona. Oro akabo, salbu gaizkia, oro akabo salbu zenbait egunetako bizitze desarrimatu(12) bat.
Oro akabo, salbu bekatuzko bizitze hari darraizkon gaztigu eternalak.
Oro akabo, salbu Jaunaren tribunalean agertzea eta haren ondotikako ifernu
lazgarria.
Bai nahi badu, oraiko mendea sobera da argitua horietaz oroz kasu egiteko. Oraiko mendea sobera da bere buruaz hartua leheneko mendeetan ikasten zirenen ikasi nahi izaiteko. Bertze zernahi bai, bai eta zernahi gostarik ere!
Deus ez da sobera gizonen artean ohorezki agertzeko. Bainan Jainko handi
haren aintzinean agertzeko, bainan mundu huntako ilunpeen erdian bide
zuzena zoin den ezagutzeko, ez du balio bere tokitik higitzea ere; ez du balio
begi kolpe baten emaitea ere. Oraiko jende argituek zernahi badakite, ez otoi
aipa baluketela oraino zerbait ikasteko; oraiko asko giristinori adin bateraz
geroz edo eskoletan ibiliz geroz, ez aipa otoi zer? Atrebituko ote naiz bada
erraiterat? Zer? Diot oraino ez otoi aipa Katiximarik!
Katixima? Haurren eskuetan dakusagun liburuxka hura! Katixima?! Haur
denboran oraino nunbait hor! Katixima?! Aise trufatzen zaizkit, naski, katiximaz niri mintzatzeko! Niri? Ni gizon, ni emazte adin batetarat jadanik heldua! Ni ofiziale abil, hiri horietan asko ikasia! Ni jaun, ni andere eskolatua!
Ni mintzatzaile ederra! Ni libururik sabantenen irakurtzen trebatua! Ni izpiritu eta talendu handiko gizona!
Niri mintza katiximaz... Niri atrebi erraiterat katixima behar nukeela
ikasi! Zertako ez, Giristinoak? Naski(13) haurrek dabilkaten(14) katixima hori
haurkeria bat delakotz? Naski katiximaren ikastea gure izpiritu argitu hunen
desohoratzea delakotz? Naski katiximak irakasten dituen gauzak ttipiegiak
edo apalegiak direlakotz?
Bai, maluruski, oraiko denboretan badire giristinoak katiximaren aipu
horrek berak nardatzen dituenak.
Katiximak nardatzen! Beraz Jainkoaren ezagutzaren egiteak ere bai! Katiximak nardatzen. Beraz eternitateko zorte ikaragarri hark ere bai!
Katixima gisa hortan gupidesten(15) duzun giristinoa, preseski zuri galdetzen derautzut(16): badakizu zer den katixima? Nahi duzu nik erran zer den
katixima?
Otoi adi zazue ixtorio hau. Naski gehienek aditzea baduzue duela hiru
hogoi urteren ingurua izan zen Erreboluzione famatu hartaz. Badire beharbada orai hemen entzuten dagozinen(17) artean orhoitzen direnak, orduan
Frantzia nahasi zuten izigarrikeriez. Agian ez baita gehiago holakorik ikusiko! Denboratsu hetan eta zenbait urte lehentxago baziren gizon inpio(18)
batzu elgar aditu zutenak gure erlisione sainduaren lurraren gainetik ezeztatzeko. Ez da heiek xede hortan asmatzen ez zuten itsuskeriarik. Krimarik
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ahalkagarrienak azkenekotz eman zituzten bertuterik ederrenen erronkan(19).
Gizon edo hobeki erraiteko mustro errabiatu heien artean bazen bat
Diderot deitzen zena. Hura bertze gaixtagin famatu batekin inpiozko armada haren aintzindaritzat ezagutua zen.
Halako aldi batez bere iduriko adiskide bat badoako ikusterat eta kausitzen du bere alabarekin dagoela solasean liburu bat eskuan. Galdegiten dio zer
den liburu hura eta zeren irakasten ari den bere alabari.
«Liburu haut diat katixima bat.» Izen hori bakarrik aditzearekin gure filosofo inpioari bere adiskidea abiatzen zaio irriz eta trufaz. Ez duk irririk, ez
trufarik, dio bertzeak ihardesten, ez nauk batere ahalke!
Jakin zak guk dakitzagun(20) guziak deus ere ez direla katixima hunek irakasten dituenen aldean. Ene alaba nahi diat behar den bezala altxatu; nahi
zioiat(21) irakatsi ontsa bizitzen eta ontsa hiltzen eta hortakotzat deus ez zaitak hoberik katixima hau baino.
Horra, Giristino Maiteak, inpio eta gaixtagin batek berak erranik zer den
beraz katixima. Horra zer estimu zuen katiximarentzat katiximaren etsairik
handienak. Aparantziaz bere beharrak ezagutarazi zion hari ere gauza ona zer
zen.
Ez ez, ez da sekulan gizonik jakintsunenen eskuetarik atera libururik katixima xinple horrek bezain gauza ederrik irakasten duenik.
Arrazoin labur batez proba daiteke hori. Gizonaren pentsuak ala Jainkoarenak dire ederrago eta zuzenago? Gizonaren hitza ala Jainkoarena da
hobe? Gizonaren legea ala Jainkoarena da handiago eta segurago? Ez da
deus mundu huntan handitasunez eta edertasunez gure erlisione sainduari
hurbiltzen ere denik. Beraz ez da jakitaterik, hurbiltzeko[rik] ere, erlisione
saindu horren gaineko jakitatea balio duenik. Eta preseski bada jakitate
hura derauku(22) emaiten katiximak, harrek(23) derauku irakasten Jainkoaren legea, harek derauku adiarazten Jainkoaren hitza, hura zaiku mintzatzen Jainkoak gure fagoretan egin dituen gauza miragarriez. Ohore, beraz
katiximari! Eta esker onak gu haren bidez argitzen gaituen zeruko Aita
onari.
Ordean nork behar du ikasi katixima? Behinik behin, zeruko bidea ikasi
nahi duten guziek. Zeruko bide hura ikasi nahi ez duena ager bedi eta haina
hari(24) erranen diot: Adiskidea, zuk ez duzu katiximaren ikastearen beharrik.
Bainan oraino nork behar du ikasi katixima?
Katiximarik egundaino funski ikasi ez dutenek. Hori bistan den gauza da.
Bainan nork? Katixima noizbait lehenago ikasi ondoan geroztik guti edo aski
ahantzia daukatenek. Bainan oraino nork? Katixima hura jakin behar luketen
bezala ez dakitenek.
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Iduri luke kasu horiek ez nituzkeela aipatu ere behar, berak beren baitarik
aski ageri direlakotz. Utzi behar nauzue, bada, otoi halarik ere zenbait xehetasunetan sartzerat. Baina nola zuen atentzionea ez bainuke nahi sobera ase,
aintzinetik abisatzen zaituztet egungo aldi huntan oro ez erranik ere, bertze
aldi horietan mintzatuko naizela egun erran beharrak uzten ditudanez.
Katixima, behinik behin, behar zaiote irakatsi(25) haurreri. Kontu(26) huni,
Giristinoak, ez dut preseski erraiten haurrek ikasi behar dutela, bainan behar
zaiotela irakatsi. Ezen sinets nazazue haurrek beren baitarik deus onik ez dute
ikasten. Nahi duzuen bezainbat gaixtakeria bai, bainan ongiaz eta bereziki
erlisioneaz den bezainbatean nahitez behar diote norbaitek irakatsi.
Haurrak haur dire, dakizuen bezala. Haurrak beren baitarik ez dire haurkeriari baizik emanak. Haur giristino batek jakin behar dituenen ikastea ez da
batere haurkeria.
Behar dire beraz hartarat bertzeez ekarriak, bertzeez pusatuak izan. Ahalaren eta indarraren eskasian direlakotz behar dire nunbaitik bederen lagunduak izan.
Aita-amak, nausi-etxekandreak, hitz batez haurrak zuen azpiko edo
gobernuko ditutzuen guziek, laguntza hori zuek diozue zor haur horieri. Jakin
zazue eginbide hertsi(27) hortaz ihardetsi beharko duzuela egun batez Jaunaren tribunalaren aintzinean.
Bertzenaz ere zuen ona edo gaitza haur horieri emanen diozuen jakitatearen
araberakoa izanen da. Eginbide handi horren betetzeko ez ahal duzue segurki,
egungo egunean, laguntza eskasik. Horra herri huntan berean, eskola batzu den
gutieneko ezagutza eta bihotza duenarentzat ezin aski estimatuak. Horra eskola horietan irakasle batzu ordean nolakoak? Zeruko aingeruez orhoitarazten gaituztenak! Horra irakasle maitagarri eta ohoragarri heien baitan lehia bat, borondate bat, kar bat, zuen haurren giristinoki altxatzeko gose eta egartsu bat(28), ez
zuek, ez nik, bainan Jainkoak baizik aski sarizta ez dezakeena. Beraz hanbat
gaixtoago gisa hortako laguntza batez baliatu nahi ez denarentzat.
Zorigaitz haina hari Jainkoaren jujamenduan agertzen denean, zeren ez
baita han ematen ahal bere hutsaren estaltzeko aitzakiarik.
Ordean noiz behar zaiote, zer adinetan hasi haurreri katixima irakasten?
Utz ote daitezke beren gisa, zazpi, zortzi, hamar urteak bete arteraino, berdin
gero ere eskolarat abiatu eta behar duten guzia ikasiko dutelakoan?
Ez, Giristino Maiteak, ez, sei zazpi urteak gabe eta oraino goiztxago ere,
zuen haurrek badute Jainko bat, badute arima bat, badute beren espreseko adimendu bat; badute zerbaiten bederen ikasteko ahal puxka bat.
Orduan preseski arabera hartarako katixima behar zaiote irakatsi. Horra
konparazione bat: haur batek hein batean denean baizik ez dezake jan janari
azkarrik; bainan hein hartarat heldu arteraino utz ote daiteke jan gabe?
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Ez naski(29) eta horra zergatik behar zaion arte hartan berexi bere indarraren araberako hazkurria; horra zertako Jainkoak haren amari eman dion
arabera hartako esne hura.
Gure adimenduak ere behar du, gure gorputzak bezala, bere hazkurri suertea eta hazkurri hura da jakitatea. Zein heinetakoa ere baita adimendu hura,
hein hartakoa behar da izan haren jakitatea.
Haur batek bere aitari aita eta bere amari ama erraiten hasia den pondutik aise ikas dezake Jesusen izena, Mariaren izena. Eta nik hitzemaiten dautzuet, izen horien ahal bezain goiz erraiteak, ez diote zuen haurreri batere kalterik eginen.
Geroxago beren beso ttipi hetaz balia daitezkeenean, irakats dakiokete(23)
Gurutzearen Seinalea. Haurrek ere badute beren ondotik dabilkoten etsaia,
maiz zeinatzen badire etsai hura ez zaiote hala hurbilduko.
Noiz eta ere abiatzen baitire mintzatzen oduan behar zaizkote irakatsi
zenbait otoitz, laburrenetarik hasirik; orduan behar zaiote maiz mintzatu
Jainkoaz, aingeruez, zeruaz, gaixtaginentzat egina den ifernu hartaz, Jesus
maiteak haur prestuentzat duen amodioaz eta holako asko gauzez.
Haur giristino batek sei urtetako behar lituzke jakin gure erlisioneko misterio printzipalak. Gero, handik goiti, geroago eta gehiago emendaraz dakioke ordu arteraino harrarazi zaion jakitate hura.
Giristino Maiteak, egungo aldi huntan hortan gelditzen naiz, bertze aldi
bat oraino suiet berari lotzekotan, ezen asko gauza erran beharrak baditut
egun erran ditudanen segidan.
Zuen gogoeteri, zuen borondateari, zuen arta handiari gomendatzen ditut
orai adiarazi dauzkitzuedan(30) hitzak. Jainkoak eman diezazuela nasaiki bere
grazia Aitaren eta Semearen eta Ipiritu Sainduaren izenean,
Halabiz.
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(1) liratekeen
(2) dizuet
(3) nihauri
(4) korapilatsuenetan
(5) zuihaurk, zeuk
(6) jalgi / atera
(7) dakizkitelakotz
(8) zekizkien
(9) iezaiezue
(10) mailari
(11) litzateke
(12) desordenatu
(13) beharbada
(14) darabilten
(15) gutiesten
(16) dizut
(17) dauden
(18) impie, fedegabea
(19) mailan
(20) dakizkigun
(21) «diot» to-ka lapurtarrez (=zioat)
(22) digu
(23) Holaxe diote Hazparne aldean (= hark)
(24) À une personne de cette (mauvaise) sorte...
(25) irakatsi / erakatsi (enseigner) eta erakutsi (montrer) nahasten dira zenbait herritan.
(26) kasu
(27) eginbide guziz bete beharra
(28) egarri bat
(29) ez segur
(30) dakieke
(31) dizkizuedan
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[Haurren giristinoki altxatzea]
Azken aldi horietarik batez, abiatu natzaitzue mintzatzen giristino batentzat gisenik eta beharrenik den jakitateaz.
Giristino ez denarentzat aski da zernahi. Zeruko primantza eder hari, eta
Jainkoaren haur izaiteari uko egiten diotenentzat aski da zernahi. Bainan
ordean zuentzat, ene Aditzaile Maiteak?
Badakizue gero ez zareztela hala-hula estimatzekoak! Eta orai norbaitek
galdegiten baleraut(1) zuek zer zarezten eta nolaz duzuen bada bertze hainbertze jendek baino gehiago balio, erran nezoke(2), behinik behin, zer preziotan izan zarezten erosiak.
Ezen ez zarezte urrez ez zilarrez erosiak bainan bai zeru-lurren kreatzaile eta nausi soberanoaren odolaz eta biziaz; erran nezoke jendetasunaren gradutik ainitz eta ainitz gorago altxatuak zagoztela(3) giristino zareztenaz geroz.
Jainkoaren haur zareztenaz geroz, zeruko premu zareztenaz geroz.
Zuek giristino! Zuek Jainkoaren haur! Zuek zeruko premu! Alaintso(4)
zuek zarezte norbait eta ontsa etxe oneko seme eta alabak zarezte!
Mundu hunek(5) bazter zabaletan kausi daitezkeen ontasun guziak biltzen
banitu eta erraiten banio zuetarik nornahiri: «Ori, horra horiek oro zure etxe
partetzat, bainan gehiagokorik ez behinere galdegin.»
Arrazoinekin afruntu har lezaket(6) haina harrek(7). «Zer, ni Jainko zerukoaren haur izaki-eta, ene etxe partetzat ez dautazu hain guti baizik eskaintzen? Mundu hau bezalako mila ere zer dire niri zor zaitanaren aldean? Gorago, gorago doatzi ene dretxoak, gorago doatzi ene esperantzak!»
Arrazoina duzu, Giristinoa, eta ez zare batere itsurat mintzo. Bainan huna
bertze gauza bat: beharbada hauxe bederen agradatuko(8) zaitzu.
Eder litzaitzuke naski gizonaren izpirituak bere baitarik asma eta ikas ahal
detzazkeen(9) guzien jakitea? Atsegin zinuke, ez dea hala, mundu huntako
gauza guzien gainean zure buruaren jakintsun kausitzea? Ori, ori zuretzat
jakitate hori, eta horri darraizkon ohore eta gizonen arteko estimua. Baina
gero hortan akabo.
Ez ez, deraut(10) ihardesten giristinoak, ez da hori aski enetzat. Mundu
hunen haur eta jende xoil banintz ez dut erraiten; ordean Jainkoaren haur
naiz: mundu hunek irakuts detzazkeenak deus ez zaizkit...
Emadazue jakitate bat ene ohorezko graduaren araberakoa, argi zazue ene
adimendua ez gizonaren hitzaz bainan Jainkoarenaz; mintza zaitezte niri ez
munduko ezdeuskeriez bainan bai zeruko ontasunez. Apalegiak dire giristino
batentzat lur huntarik gorago altxatzen ez diren guziak.
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Arrazoina duzu, Giristinoa; arrazoina duzue gisa berean mintzo zarezten
guziek.
Diozue beraz, ene Aditzaile Maiteak, diozue boz batez guziek: zuek ikasi
nahi eta jakin behar ditutzuenak mundu huntako gauzez goragokoak direla.
Horrek erran nahi du nor eta zer zarezten badakizuela... Eta gero, ni zueri
behar natzaitzuela mintzatu! Ez zait segurki itsusi, Giristino Maiteak... Nik
behar dauzkitzuedala irakatsi zuek ikasi behar ditutzuenak! Kargu handia ene
Aditzaile Maiteak! Kargu ohoragarria!
Baina denbora berean enetzat lan gaitza eta dorpea!
Ordean banaki bederen bertze maiz entzuten dituzuen batzuek bezala,
zueri hain ontsa doakizuen molde eder hartan mintzatzen! Banaki predikari
eder baten itxura loriagarriez zueri agradatzen!
Bainan ez, ez otoi igurika eneganik ene ahalez gorago den gauzarik.
Borondate on bat, eta borondate on harekin zenbait xehetasun edo zenbait
esplikazione ahal bezain xinpleki moldatuak erlisioneko egien eta eginbideen
gainean: horra zertan ditudan erabili gogo ene hemengo goiti-beheiti guziak.
Agian Jainkoak emanen diote ene hitzeri bertutea nolazpait bederen zuen
bihotzeri eta zuen arimeri on egiteko.
Lehenagoko aldian, orhoitzen bazarezte, aipatu ginuen Katiximak dauzkitzuela irakasten mundu huntan ikas daitezkeen gauzarik miragarrienak eta
beharrenak. Oraino ere, bada, ene Aditzaile Maiteak, oraino ere hitz beretan
nago eta diot haur batek eskolarat dabilkan(11) katixima ttipi horren lerro
bakar batek balio duela mundu huntako filosofo guzien liburu harotsuek
baino gehiago!
Betortz(12) nahi badute lurraren gainean gerta daitezkeen izpiriturik argituenak Katiximak irakasten dituenak ez badakizkate(13), zuetarik nornahik
aise trufa eta irri eginen diote, frogaturen ere bai, heiek dakizkatenak ez direla deus, zuek katiximan eta elizako instrukzionetan(14) ikasten ditutzuenen
aldean.
Jadanik erran derautzuet(15) ez dela gure artean ez ttipirik ez handirik, ez
gazterik ez zaharrik, gure erlisione sainduaren gainean bere adinaren edo
erronkaren(16) araberako jakitatea gabe salba daitekeenik. Behar du beraz baitezpada bakotxak jakin bere heineko katixima hura bederen.
Ez dakitenek behar dute ikasi; ahantzi dutenek behar dute berriz ikasi.
Hortakotz nork zer edo zertsu behar duen jakin, on liteke(17) naski elgarrekin gauza hori begiztatzen eta gogoztatzen baginu.
Huna haur bat doi-doia mintzatzen hasia, doi-doia bere aitari aita eta bere
amari ama erraiten dakiena. Orhoit zaitezte haur ttipi horrek baduela bertze
aita bat, bertze ama bat: ez dea bada gisa heien izenak ere ordu beretik ikas
detzan? Jesus, Maria. Ote da izen ederragorik, ote da izen maiteagorik?
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Ote da haur baten mihi garbiarentzat hitz garbiagorik? Haur maite hori
aingeru bat da: beraz ikas beza aingeruen lenguaia; ikas beza goizik eta mintza bedi ausarki zeruko mintzaira hortan; berdin gero ere aski trebatuko da
lurreko eta gizonen mintzaira hartan...
Heldu da bai haur hori bere beso samur hetaz(18) nolazpait baliatzeko
heinerat: irakutsi behar zaio Gurutzearen Seinalea, badakizue, Giristinoak, zer
den Gurutzearen Seinalea haur baten eskuetan beretan?
Ez natzaitzue orai hemen sartu nahi Gurutzearen Seinalearen gaineko
xehetasun guzietan, heien aldia ere denborarekin etorriko da. Aski da arte
huntan jakin dezazuen hura dela otoitz eta arma bat. Ordean zer otoitz?
Otoitz bat zoina gabetarik ez baitzaitzu kasik iduritzen egin daitekeela
otoitzik. Otoitz bat eliza ama sainduak berak bere otoitz guzien aintzinean
ederrentzat bezala ezartzen duena, otoitz bat zoinaren bertutez hainbertze
otoitz baitire otoitz bilakatzen edo otoitz gisa baliatzen.
Gurutzearen Seinalea ez da bakarrik otoitz bat, bainan oraino arma bat...
Ordean, dio norbaitek, zertako du arma haur mendre eta ttipi horrek? Bere
amaren besoen artean gerizatua dagoeno zeren beldur izaiteko du haur
horrek? Zeren beldur izaiteko? Mundu hau guzia baino azkarrago den etsai
baten beldur izaiteko! Zer uste duzu bere amaren soinean gordea dagoela-eta
ez duela ikusten ifernuko etsai errabiatu harrek(19)? Uste duzu ttipia eta mendrea delakoan utziko duela bere gisa eta ez zaiola jazarriko bertze bati bezala? Haste hastetik haur horren bizia pozoatzen(20) ahal badu, hobe baizik ez
zaio: gerokotz lana errexago...
Bertzenaz ere zure haurrak arima bat duen pondutik eta giristino den
pondutik badu balio bat etsaiak ontsa dakiena. Zer nahi eginen dio mustro
izigarri harrek zerbait kalte nunbaitik eta nolazpait bederen egin nahiz edo
bere ariman edo bere izpirituan edo bere bihotzean edo bere gorputzean berean ere.
Maiz ez ote zaituztegu, Giristino Maiteak, aditzen zuen errenkuretan(21):
«Gure haurrak badu behar ez den zerbait, hau du, hura du. Ez zaio adinarekin heldu gaixtakeriarako lehiarik baizik. Ezagutza etortzearekin hastio ditu
bere giristino eginbideak, hastio du otoitza, hastio du lana, geroni(22) ere
kasik hastio gaitu! Hemendik gaitza, handik bizioa, ez dakigu funtsean haur
hori norenganat heldu den.»
Norenganat heldu? Ikusazue norenak diren horren baitan agertzen diren
arrasto horiek? Nor hurbildu zaio? Noren hatsak pozoatu ditu haur horren
erraiak? Ez dugu ez gauza horren esplikatzeko, ez xarma ez sorgin beharrik.
Aski dugu orhoitzea debruaz, debruaren botereaz, debruak nornahiren galtzeko egiten dituen entseguez.

Gratien Adema-Zaldubi
86

Horra haur horren gaitzak zertarik heldu diren. Ifernuko etsaia hurbildu
zaio eta ez du gaixoak kasatzeko indarrik izan... Bizkitartean Gurutzearen Seinale bat aski eta franko(23) izanen zuen haren bereganik urrunarazteko.
Bai eta, Aditzaile Maiteak, zuen eta zuen etxeetako haurren onetan mintzo natzaitzue; irakatsozuete(24) haurreri ahal bezain goizdanik Gurutzearen
Seinalearen egiten. Arma saindu hori eskuetan dabilkateno(25) ez dute
etsaiezko osperik(26) handienaren beldurtzekorik.
Geroxago bertze zenbait otoitz behar zaizkote(27) irakatsi(28) eta hek ere
ikas detzazketen pondutik. Noiz eta ere ohartzen baitzarezte zuen haurrek
badakitela zueri nolazpait hulako edo halako gauzaren galdetzen, orduan
zueri bezala Jainkoari zerbaiten galdetzeko ahala badute. Eta zer dire mundu
huntako otoitz guziak baizik ere galdezko elhe batzu? Horra zertako maiz bi
hitz hauk: galdetzea eta otoiztea, berdin-berdina dauzkagun. Beraz haur bat
galdetzeko kaplable dena, otoitz egiteko ere kapable da.
Bainan otoitz laburrenetarik eta errexenetarik behar da beti haur bati irakasten abiatu. Adimendu ttipiari ez dakioke eman jakitate ttipia baizik.
Gero adimendu hura ernatzearekin irakatsi behar zaizko arabera hartarako gauzak. Ezagutarazi behar zaio Jainkoa, gure Salbatzailea, Andredena
Maria, bere Aingeru Begiralea. Mintzatu behar zaio zeru eder hartaz, ifernuaz, gaizkiaren belztasunaz, ongiaren eta prestuki bizi diren haurren maitagarritasunaz, eta zenbat bertze holakoz?
Hola-holaka(29) heldu da haur harentzat sei urtetako hein hura; orduan,
batzuek lehentxago, bertzek berantxago, ikasi behar dituzte gure erlisioneko
misterio printzipalak, zoinak jakin gabe adimendua duen haur bat ez baitaiteke salba nehola ere. Misterio hek dire dakizuen bezala Trinitate Saindua,
Inkarnazionea, eta gure Erospena.
Handik goiti eskolarat abiatu arteraino Katixima ttipia erraiten diozuen
hartan behar dire haurrak trebarazi. Ez beldur izan batere hoinbertze gauzaren ikasteak kalte eginen diotela zuen ume maiteeri, gisa hortako lehenbiziko
kaltea oraino gertatzekoa da! Huna, ori, zer dioen kasu horren gainean Errege Profetak: Lex Domini immaculata, sapientiam præstans parvulis... Jaunaren lege garbiak haurreri emaiten diote adimendua.
Eta oraino bertze toki batean harek berak: Declaratio sermonum tuorum illuminat et intellectum dat parvulis. Jauna: zure hitzen adiarazteak eta irakasteak haur
ttipieri argitzen diote izpiritua eta emaiten adimendua.
Bakotxak zuen haurreri, ahal bezain goizdanik, Jainkoarekin ezagutzen
eginaraztea eta heieri zeruko bidearen irakastea horra aita-ama giristinoak
zuen eginbide hertxienetarik(30) bat. Oxala, bazinakite eginbide hori zein den
ohoragarria eta zein probetxosa zuentzat berentzat! Ai, aintzinetik ezagutzen
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bazinute eginbide horren ongi edo gaizki betetzeak zer segidak izan detzazkeen zuen geroko zorion edo zorigaitzarentzat!

—————

(1) balit
(2) niezaioke
(3) zaudetela
(4) alabaina-ren forma mintzatuetarik bat
(5) Mundu huntako... hobeki litzaiguke
(6) litzaidake
(7) den bezalako hark
(8) gustatuko
(9) ditzakeen
(10) dit
(11) darabilen
(12) betoz
(13) badakizkite
(14) erakaspenetan
(15) dizuet
(16) mailaren
(17) on litzateke
(18) haietaz
(19) Hazparne inguruko forma, «horrek» erakuslearen kutsaduraz (= hark)
(20) pozoindatzen
(21) arranguretan
(22) guhaur
(23) nahikoa
(24) irakats iezaiezue
(25) darabilteno
(26) osterik, talderik
(27) zaizkie
(28) «irakutsi / erakutsi» eta «irakatsi» nahasten dira zenbait herritan
(29) Holaxe...
(30) egitekoetan baitezpada bete beharretarik bat
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[Haurren irakaskuntza eta hezkuntza]
Adolescens juxta viam suam, etiam cum senuerit non recedet ab eâ.
Haur gazte bat lehenbizian(1) harturikako bide hari da beti jarraikiko eta
zahartzen denean ere ez da hartarik zeihartuko(2).
Hitz hauk hartuak ditut Salomonen ahopaldietarik hogoita bigarren kapitulutik.

Giristino Maiteak,
Bi aldiz jadanik mintzatu natzaitzue erlisione sainduaren jakitateaz. Erran
derautzuet(3) eta ene ustez frogatu ere bai, ez dela mundu huntan, nornahirentzat, jakitate ederragorik, ez ohoragarriagorik, ez baliosagorik ez eta ere
beharragorik.
Oraino ere beraz diot berriz: salbatu nahi dena nehundik ere ez daitekeela salba bere adinaren, bere ahalaren, bere erronkaren araberako, bere heineko
jakitate hura bederen gabe. Ttipiak ttipi gisa, handiak handi gisa, hitz batez
guziak Jainko bat bederari(4) emanikako adimendu edo errextasunaren izari
hartan, guziek behar dugu ezagutu erlisionea edo bertzenaz alde bat etsitu
gure salbamenduaz.
Hondarreko aldian adiarazi nautzuen zer behar zaioten haurrik ttipieneri
bereri irakatsi, eskolarat abiarazi baino lehenago.
Ez nahiz orduan sobera luzeki ene aditzaileen borondateaz probetxatu(5),
baratu nintzen lasterxko, egungo aldi huntan suiet(6) hari berari ene gostuan
segida on baten emaiteko esperantzan. Ezen iduritzen zait aldian gauza soberaren erraiterat ez menturatuz, ene mintzatzeko manera ere hobekixago arta
dezakedala.
Zor dautzuet arta hori, Giristino Maiteak, eta nehundik ahal balin badut
ez naiz zuek bezalako aditzaile batzueri nahi hala-hula[ka] mintzatu.
Egun otoizten ditut hemen orai aurkitzen diren familietako buruzagiak
fagora nazatela gogo onezko eta funtsezko atentzione batez.
Ez otoi ahantz, Burhaso Giristinoak, ez otoi ahantz haur ttipiak, zuen
gomendioko ditutzuen guziak, ez otoi sekulan ahantz zein hertsiki(7) zarezten obligatuak haurreri ttipi-ttipitik irakasterat haur giristino gisa ikasi behar
dituzten guziak.
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Berriz ere erraiten dautzuet: xuhur baduzue(8), ez ahantz denbora deno,
edo noizbait berek pairaraziko derautzuete(9) zuen arta eskasaren gaztigua.
Denbora deno kasu emazue zuen haurren adimendua haste-hastetik ernarazten duten gauza onen edo tzarren segideri.
Bai ahal bezain goizdanik irakatsozuete(10) erlisione sainduaren gainean
ikas detzaketen guziak. Hitz bakar horiek ehun aldi aita ama bakotxari errepikaturik ere ez litzaiket(11) batere sobera!
Oxala, erranaren bortxaz bederen ontsa eta funski abisu hori entzuna eta
segitua balitz! Bainan huna nun heldu zaitan aitzakia emaile bat. Eia utz dezagun bada mintzatzerat.
«Jauna, diozu ttipi-ttipitik gure haurreri behar diotegula(12) katixima
irakasten abiatu. Ez ote da, bada, haizu sei edo zazpi urtetako heintsu haren
igurikitzea orduan hobeki konpreni bailezakete irakasten zaiotena? Eta oraino, gehiago dena, zertako ez utz lan hori eskolarat abiatzen diren denboraraino, eskola emaile horien gain, segurki guri baino hobeki aditzen baitzaiote, serora, fraile, edo errienteri haurreri gauza horien irakasten? Alabainan
bada, guk segurik badugu etxean bertze lanik biziaren nunbaitik irabazteko...»
Ai hala da! Arrazoin horiek lehentxago eman bazinitu menturaz bertzela
mintzatuko nintzen. Haatik, ez dut oraino etsitzen eta nahi dut ikusi zer ihardets daitekeen arrazoin horieri.
Lehenbizikorik, sei zazpi urte hek gabe, zure haurrak giristino dire, badute Jainko bat, arima bat, badute aspaldian malezia suerte bat eta asko gauzen
ikasteko ahala. Sei zazpi urtetarat gabe asko gauza ikasten dute haur gehienek.
Bertzenaz nola lakikete(13) mintzatzen, nola lakikete zerbait gaixtakeria egin
eta hain abilki askotan haren estaltzen eta noizean behinka amarruz(14) ere
jokatzen?
Uzten baduzu haur bat, diozun adin hortaraino, erlisioneko gauzarik irakatsi gabe, zer gertatuko da? Gauza arrotzari nekez gostu hartuko dio. Ttipiago zelarik, uste gabetan bezala eta pixkaka-pixkaka, ohartu gabe ikasiko zituenak, ez ditu nahiko ikasi, heien ikastea lana dela ohartzen denean. Adimendu
artarik gabe ordu arteraino eginikako hura kamuts(15) eta herdoildua bezala
gertatuko da... Ez balin bada gero jadanik ordukotz izaiten Jainkozko gauzentzat higuintza bere gisako batez, hartua eta gaizkirat arras plegatua etsaiaren esku kolpe zonbaitez.
Ez ahal du, segurki, etsai gaixto harrek(16) gaizki atsegin hartzen(17) haur
baten izpiritua kausitzen duenean huts-hutsa eta erlisionearen erakaspenez
oraino argitzekoa! Oi zein gogotik eta zein errexki jabetzen ahal den Jainkoak beretzat egina zaukan dohain balios hartaz! Ez bide zaio gaitz orduan adimendu haren haste-hastetik pozoatzea(18)!
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Zoazte gero, zoazte holako haur baten moldatzerat, zoazte horren izpirituari, lehenbiziko plegu tzar hek hartu dituen ondoan, bertzelako plegu baten
nolanahi(19) harrarazterat...
Diozu, bigarrenekorik, zure haurra deus handirik irakatsi gabe utz dezakezula eskolarat abiarazi arteraino eskola emaile horien esperantzan... Nor
zare zu holakorik? Noren haurra dela erran behar dute gisa hortan lehenbiziko aldikotzat eskolarat edo kofesatzerat edo katiximarat igortzen duzuen haur
hori: basa jende zenbaitena?
Haur hori ttipidanik abiatu bazintzaizko zerbaiten irakasten(20), beharbada adimendua hobeki ernatuko zitzaion. Orhoit zaite hondarreko aldian aipatu nituen errege profetaren hitz hautaz: ez dela deus mundu huntan haur ttipien izpirituari hainbertze idekidura eta ernetasun emaiten dionik nola baita
Jaunaren Legearen ikastea, eta Jainkozko gauzez mintzatzen aditzea. Declaratio
sermonum tuarum illuminat et intellectum dat parvulis
Azkenekotz diozu baduzula segurki bertze lanik zure haurrari katixima
egiten denbora galdu gabe. Nahi dut lanean gogotik ari zaitezen zure haurraren gorputzaren hazteko... Bainan gorputz hortaz bertzalde haur horrek badu
arima bat, badu izpiritu bat. Ez zare xoilki gorputz ustelkor horren aita edo
ama, bainan bai oraino bertze bi izaite balios horiena ere! Eta horiek ere behar
dute beren hazkurri suertea.
Bertzenaz ere ez zazula uste izan zure haur ttipiari katixima irakasten
daramazun denbora, denbora galdu bat dela. Egun bateko ixtant bat zer da?
Bai ixtant bakar bat, ezen, ez da behar ez orenik, ez oren erdirik, ez eta ere
oren laurdenik. Beraz deus ez da denboraren aitzakia hori. Balitz ere zerbait
ez duzu bada uste zure denbora galduaren kaltea Jainkoak bertze nunbaitik ez
lezazukeela errepara(21)? Berdin bertze gainerako guziak ere Jaungoiko haren
eskuetarik behar ditutzu. Beraz hoberena duzu haren gogorat gobernatzea.
Deus ez duzu galduko.
Arrazoin horien guzien ondotik berriz erortzen naiz hastean erran dudanerat. Ttipi-ttipitik behar zaizkotela(22) hasi zuen haurreri erlisioneaz ezagutarazten eta haren arabera bizitzen. Edo bertzenaz hanbat gaixto zuentzat!
Nundik heldu da, zenbait urte hautan, hainbertze nahasmendu eta izigarrikeria bazterretan? Zertarik heldu da hainbertze burhaso zaharrek daramaten
bizi zorigaitzezkoa? Nundik heldu dire asko etxeko seme edo alaben barraiamendu desohoragarriak eta egitate ezin sinetsizkoak? Nundik heldu da zenbait urte hautan eskoletarat igortzen diren haur gazteen baitan hainbertze
jakitate eta lehia gaizkiaren gainean eta arroztasun bat hain ahalkagarria erlisionearen gainean?
Giristinoak, ez naiz oraino ere batere itsurat mintzo. Nahiz oraino gazte
naizen; nahiz ez dudan oraino mundua kasik batere ezagutzen; nahiz oraino
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deus ez dakidan ikastekoak ditudanen aldean, bederen gertatu naiz, gauza
bakar batzuen gainean, funski argitua izaiteko kasuan.
Ez naiteke mintza Hazparnez, Hazparne ez dut oraino ezagutzen... bainan badakit bertze asko lekutan gertatzen dena hemen ere gerta daitekeela.
Mintzo naiz moda batez, eta orok badakigu oraiko denboretan moda horiek
laster norat-nahi kurritzen dutela.
Diot beraz oraiko haurrak, ala beren etxeetan ala kanpoan, burhasoek
uzten dituztela nahi dutenaren ikusterat, nahi dutenaren aditzerat eta maiz
nahi dutenaren egiterat. Oraiko haurrek ontsa ttipidanik badakite xarmanki
zer nahi konpainiaren aintzinean asko fazoinekin agertzen, zernahiri kontu
egiten, zernahiren gainean beren hitzaren erraiten. Horiek guziak beren neurrian ez litezke(23) gaizki neurri hura xuxen harrapatzeko hain errexa balitz...
Denbora hautako haur batek elhe txarxko(24) zenbait aipatzen badu, oro
irriz eta lausenguka paratzen zaizko. Duela zenbait urte hitz berak merezituko zion beharrondoko baten errepusta! Juje uzten zaituztet irri harek ala
beharrondoko hunek duen arrazoin.
Haurrak ixilik! Haurrak oherat! Horra lehenagoko haurren konplimendua...
Orhoitzen naiz ez zautala sekulan atsegin egiten, eta horien guzien ondotik ez dezaket bada erran moda zaharreko burhasoek oraikoek baino bihotz
gogorragoa zutela; beti, nunbaitik ere, bazakiten beren haurrez, beren buruen
maitarazten; ez bide ziren iduri bezain moldegaitzekoak Denbora hautako
asko haurrek munduko harat-hunaten gainean hainbertze gauza dakitenaz
geroz, iduri luke arabera hartarat behar litezkeela argituak izan erlisionearen
gainean ere.
Baduzue hoberik! Adin batetaraino ez dakite deus funtsezkorik. Adin hartara[tu] direnean gero[z], zer lana uste duzue dela heien buruan sarraraztea
aspaldi ikasten abiatu behar zituzten gauza heien...
Alde batetik beren naturalezaz gaizkirat ekarriak, eta naturalezaren pendura(19) beren baitako hura aski eta sobera ez balute bezala gaizkiaren ikasteko eta egiteko, beren burhasoez ongiaren gainean ez artatuak, menturaz gaizkiaren segitzen lagunduak...
Bertze aldetik, zerk ere bakarrik eman baitezokete(25) ongiaren eta bertutearen gostua, zerk ere bakarrik erakuts baitezokete gaizkitik urruntzen, eta
preseski gauza salbagarri hortaz gabetuak...
Zer nahi duzue atera horrelako haurretarik? Jakin zazue ttipian harturikako usaiak, argiak, bideak direla handitu eta adinetaraz geroz hobekienik eta
errexkienik segitzen direnak. Ttipian ikasirikako gauzak nekez dire ahanzten.
Bertze guziak ahantzirik ere nornahi orhoitzen da haur denborako lehenbiziko inpresioneez.

[ Haurren irakaskuntza eta hezkuntza ]
105

Nun zarezte aspaldiko jendeak? Nun zarezte leheneko(26) denboretako
burhasoak? Bai zueri naiz mintzo eliza huntan orai ene entzuten zagozten(27)
gizon eta emazte zaharrak.
Zuek ere zuen denboran bazinezten zerbait, eta zuen behar orduetan jakin
duzue nun-nahi ohorezki agertzen. Nola erakutsi zautzueten(28) zuen aitaamek bizitzen?
Zertarik heldu da oraiko jendeek ez baitute ez zuen fede hura, ez zuen
bertute hura, ez zuen arimako indar hura, ez zuen bihotzeko kar hura, ez zuen
erlisionearenganako borondate eta lehia hura? Zertarik heldu da zuek izan
zareztenaren aldean hain guti baitugu balio?
Ez naski zuen haur denboran ez zinuten ikasi oraiko haurreri erakusten
den bezalakorik. Bainan ikasi zinuten gauza bakar hura nunbait ere ontsa
funtsezkoa eta baliosa bide zen...
Gauza hura bakarrik erakusten zaitzuelakotz hobeki baizik ez bide zinuten ikasi.
Hala-hala baliatu zaitzue eta ene ustez oraiko haurren ttipitik altxatzeko
moda berriari aise egin dezakezue trufa eta desafio. Ezen segidak oro emaiten
ditu ikusterat. Zuek zer izan zarezten badakigu; gu zer garen, gure ondokoak
nolakoak izanen diren zuen aintzinean aipatzea desohore behar zaiku.
Ez dut erraiten, ene Aditzaile Maiteak, gure mende huntako fede eskas eta
erlisionearen gaineko hoztasun hau familia guzietarat arrunt hedatua dela.
Badakit badirela oraino familia batzu moda zaharrekoak, jende batzu leheneko jende hetarik; arraza(29) batzu beti garbi egon direnak eta berrogoi urte
huntan Frantzia guziaren itzulia egin duen aire gaixto, izpiritu inpio, izpiritu
nahasi eta ergel harek oraino gastatu eta biziatu ez dituenak.
Euskal Herrian bereziki usu dire gisa hortako jendaki estimagarriak.
Oxala, ez balitz sekulan bakantzen! Beraz gisa hartarat arta zatzue(30)
zuen ondotik heldu diren haurrak. Emozuete(31) orai beretik, eta haste-hastetik, gero ikusi nahi diozueten(32) plegua, bertutearen eta erlisionearen plegu
balios hura.
Haur maite horiez orai hartuko duzuen arta baliatuko zaitzue bai mundu
huntan bai eta oraino handizkiago eternitatean.
Halabiz.

Gratien Adema-Zaldubi
106

—————

(1) ≈ hastapenean
(2) desbideratuko, zeharkatuko
(3) dizuet
(4) bakoitzari
(5) baliatu
(6) gai
(7) ≈ osoki behartuak
(8) ≈ zintzoak izan nahi baduzue
(9) dizuete
(10) irakats iezaiezue
(11) litzaidake
(12) diegula
(13) lekikete
(14) maltzurki
(15) mutits
(16) hark
(17) ≈ ...etsai gaixto hark atsegin handi du haur baten izpiritua...
(18) pozoindatzen
(19) ≈ nolabait
(20) Hemen « irakasten ≈ ongi idatzirik dago
(21) ordaindu, pagatu
(22) zaizkiela
(23) lirateke
(24) elhe askitto txarra
(25) jaidura
(26) baitiezaieke
(27) lehengo
(28) zaudeten
(29) zizueten
(30) familia, zentzu zabal batean (leinua bezalatsu)
(31) itzazue
(32) emaiezue
(33) diezuen
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[Lehen Jaun-hartzea edo Komunionea]

Haur Maiteak,
Egungo egun huntan, zuen bizi guziko egunik handiena den huntan, zeri
beha egonen ote naiz, zeruari ala lurrari? Zeruan badakit ikus nezakeela Jainkoa bere puxantziarik handienaz beztitua eta dohatsu guzien erdian errege bat
bere gortean bezala jarria. Bainan lurrean, eta oraino nun? Hemen, ikusten dut
Jainko hura bera; amodioz nik ez dakit segur nolakatua, zuen arterat hain ezti
eta amultsu jautsia!
Diot diot zerua egun hemen dakusadala. Zeru lurrak bere handitasunaz
gaindituak dauzkan Jainko hura eta bera, iduritzen zait hemen agertzen zaitala, zuetarik bakotxari, Haur Maiteak, besarka lotua. Ordean nola? Ikusi duzue
behinere ama bat bere umearen maitagarritasunaz itsutua haur ttipi haren bi
besoz bere bisaiaren eta bihotzaren kontra tendreki tinkatzen, bere erraietan
berritz sarrarazi nahi balu bezala? Jesus holatsu dagozue(1) egun, Haur Maiteak... holatsu... zer diot? oraino amultsukiago, loriatuago, berak funtsean daki
nola, ezen Jainkoak Jainko gisa, zaituzte maite.
Haur Maitagarriak, badakit badela zeruan aingeru bat baino gehiago,
saindu handi bat baino gehiago zoineri egun zuek emaiten duzuen ikusgarria
ontsa eder, ontsa gozo baitzaiote(2). Zuetarik zonbaitek badituzte anaia edo
arreba batzu ttipi eta goizdanik aingeruen arterat hegaldatuak, aita eta ama
batzu dohatsuen zorionerat jadanik helduak.
Hek ere guziak egun zueri begira dagozi(3); batzuentzat zorion eternalaren erditik horrela zuen ikustea, bertzeeri, zeru gorenetik zuen arterat jaustea,
zeru berri bat zaiote.
Eta bada, gure artean nor ez lagoke zoraturik begira egun Jainkoak, zuen
baitan egin dituen gauza miragarrieri? Hala-hala(4), herri huntako jende giristino jende sendimendutsu, jende bihotzdun guziak ikusi ditugu egun erresakarekin biltzen zuen ingurunetarat, zuen atseginetan, zuen alegrantzian, zuen
zorionean nolazpait partalier(5) izan nahiz.
Batzu heien ume edo haurride zareztekalotz: arrazoinekin! Bertze batzu
zuen lehen komunione huntan lekuko aurkituz berek bertze orduz egin zutenaz
orhoitzen direlakotz, guziek herritarrak zaituztegulakotz, eliza huntako umeak
zareztelakotz, eta familia bereko haur gisa, guziak maite zaituztegulakotz.
Bai egun hau zeren den zuentzat hain handia, guretzat ere handia zaiku.
Handia bai, ederra bai, gozoa bai, zuengatik...
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Ordean guretzat ote da bakarrik? Jauna, aiher(6) naiz gauza baten zuri galdetzeko... Haur maite hauen burhaso purgatorioetan daudenentzat, ez da
ordean egun hau bertzeak bezalakoa...
Ordean, Jauna, arima gaixo dolorezko itsaso batean pulunpatuak(7) dauden heieri, uzten diozute ordean ikusterat guk egun ikusten dugun hau? Jauna,
ordean, haur haukien(8) amodioz xukatzen ditutzu memento bat egun heien
nigarrak, eztitzen heien oinazeak, laburtzen batzuentzat eta bertzeentzat akabatzen zure justizia garratzaren denborak?
Nahi duzue jakin, Haur Maiteak, nork ez zaituzten ikusi nahi?
Nahi duzue jakin nork duen zuengatik egun hau madarikatzen?
Uste zinuten naski zueri begira dagozin(9) guziek berdin begi onez behatu behar zaitzuetela? Ez eiki, Haur Maiteak. Ezen huna nun ifernuko leizearen zolatik infame bat orroaz dagon. Haren errabiak ez du izaririk... Zer egin
diozue bada?
Satan madarikatu harek badakizue sortu zineztenean bere eskuko zintuzten eta orai bertze batenak zarezte; lehen haren haur ondikozko(10), haren
esklabo zineztenak, orai ikusten zaituzte libro, orai ikusten zaituzte Jainkoaren haur, zeruko premu, Jesu-Kristoren anaia, zeru-lurren erregearen gorteko
jende; lehen hain apal, hain erromes zineztenak, orai hain aberats eta hain
gora altxatuak; lehen madarikazioneko lege baten azpian zinagoztenak(11),
orai Jainkoaren amodioaren itsasoan igeri.
Oi hori ez, Haur Maiteak, ez ahal zaio eder zuen nausi ohiari, bera ere
hain eder eta dohatsu izan ondoan hain itsuski eta hain behera eroria dagoenari; ez ahal zaio eder Satan herratsuari, jelosiaz eternitateak dirauno hiratzen
ari behar duen hari, ez ahal zaio eder zuen hunela ikustea.
Nahi duzue nik erran, Haur Maiteak, noiztik hunat dautzuen(12) orai
Gaixto harek hain begi gaixtoz behatzen? Duela hameka edo hamabi urte,
zuetarik bakotxa agertu zen mundu huntarat debruaren gateez amarraturik,
bekatuaren lertzo zikin batez estalia, Jainkoaren begietan desgustagarri... Bai,
Haur Maitea, orai Jainkoaren ume deitzen zaituguna, orduan debruarena
zinen... Bainan sortu eta zenbait orenen buruan etorri zinen eliza borta horietarat zure ahaide batzuen besoetan... Jesu-Kristoren ministroak han ikusten
zaitu eta galdegiten dautzu(13): «Zeren galdez zabiltza?»
Zuk, haurra, zure lekukoen ahoz errepusta: «Fedearen galdez; hila bainaiz,
bizitze eternalaren galdez.» Orduan apeza, zure gainerat eskua hedaturik, hasi
zitzaitzun otoitzean eta manatu zion debruari zoala urrun zureganik. Hurbildu
zinen gero bataio harri horietarat eta eginak izan zitzaizkitzun gantzudura
batzu zure gorputza Jainkoaren zerbitzukotz jadanik kontsekratzen zutenak.
Gantzudura heien ondotik bataioko ura zure buruaren gainerat ixuri
baino lehenago, apeza baratzen da bere zeremonia eta otoitzetarik eta galde-
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giten dautzu, giristino nahi zinenaz geroz, Jainkoaren eta Elizaren ume nahi
zinenaz geroz, eia nahi zinuenetz bete giristino egiazko baten kondizionea?
Zuk, zure aitabitxi eta amabitxien bidez, baietz. Eia sekulakotz uko egiten
zinuenetz Satani? Zuk, gogotik zure lekuko edo berme jarriak zirenen bidez,
baietz. Eia sekulakotz uko egiten zinuenetz Satanen obra, Satanen araberako
gogoeta, hitz, egitate, urrats eta manera guzieri? Zuk orobat, baietz. Eia sekulakotz uko egiten zinuen Satanen ponpa, erran nahi baita mundu hunen enganio erhokeria, eta tzarkeria guzieri... Eta beti zuk baietz...
Hainbertzenarekin Jainkoaren ministroak, zure hitzari fidatuz, gantzutzen
zaitu olio sakratuaz eta ixurtzen du zure buruaren gainerat bataioko ur salbagarria. Oi gertakari zeru-lurrak espantitu behar lituzkeena! Doi-doia oraino,
haurra, nun zinen? Debruaren aztaparretan; doi-doia oraino zer zinen?
Debruaren esklabo eta madarikazionezko kreatura bat...
Bainan bataioko ur hortan garbitua izan zare bai. Nun zare orai? Eliza
ama sainduaren besoetan! Zer zare orai? Orai giristino, orai Jainkoaren ume,
orai zeruko premu, orai aingeruen erronkan(14). Bainan orai Satanen etsai.
Aintzinean berea zinagozkan(15). Orai nausi madarikatu harekin eta haren
pentsatzeko manerak dituztenekin sekulakotz makurtua eta zure bizi guzikotz gerlan.
Ez zarezte orhoit, Haur Maiteak, zuen bataioko egun dohatsu hartaz; ez
zinezten ohartu orduan zuen baitan gertatu ziren mirakuluez; ez duzue jakin
adimendutarat etorri arteraino Jainkoari bertzeek zuen ordez egin zituzten
agintzen(16) berri...
Bainan geroztik horien ororen gainean argituak izan zarezte. Orai ohar tzen zarezte giristino zareztela eta zuen giristinotasuna ez ziniote(17) eman
mundu huntako ontasun eta ohore guzietan truk. Arrazoina duzue, Haur
Maiteak, hobe[ago], handiago, ederrago, loriosago da miletan zuek bezala
Jainkoaren ume izaitea, erregerik puxantenaren haur izaitea baino!
Beraz, Haur Maiteak, orai ezagutza duzuelarik gogotik eta ontsa gogotik
eginen ahal ditutzue bataioko egunean ezagutzarik gabe eta bertzeen mihiz
egin zinituzten agintzak. Errozue(18) errozue, egun zuentzat errabian dagoen
etsaiari, errozue ez zaitzuela urrikitzen haren nausitasunari, haren obreri,
haren enganioeri uko eginik! Errozue errozue goraki Satan beltzari onartzen
duzuela bertze orduz zuen gozaita eta gozamek(19) zuen izenean emanikako
hitza...
Errozue debruari:
«Hi ezagutzen haugu gure etsaitzat. Ez gaituk hireak gehiago, ez sekulan
izan gogo ere; hik ez duk gehiago gurekin deus egitekorik. Hiretzat ifernua
eta harat daramaten bideak; hire idurientzat mundu galgarri baten zoramenduak, arinkeriak eta nahaskeriak. Hiretzat eta hirekin damnatu nahi direnen-
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tzat bekatua eta bekatuaren ondotik bihotzari lotzen zaion harraren ausiki
saminak. Uko egin daiagu(20) lehen ere, uko egiten daiagu oraino ere.»
«Jauna zu zare gure nausi bakarra, gure erregea. Zureak gare, zu zare gure
Aita; zure umeak beti izanen gare.»

—————

(1) dagokizue
(2) baitzaie
(3) daude
(4) halaber
(5) partaide
(6) uzkur?
(7) murgilduak
(8) Lapurdiko forma bat (= hauen)
(9) dauden
(10) zoritxarreko
(11) zeundetenak
(12) dizuen
(13) dizu
(14) maila berean
(15) zinduzkan
(16) ≈ bertzeek zuen ordez hitzeman zituztenen berri
(17) zenirote (≈ zenezakete)
(18) erran iezaiozue
(19) aitatxi eta amatxiek
(20) diagu, batuaz
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[Trinitate Saindua]

In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Aitaren eta Semearen eta Izpiritu
Sainduaren izenean. San Matiuren Ebanjelioan 28. kapituluan.

Giristino Maiteak,
Urte oroz egun berezi hau nahi dugu izan dadin, kartier hunentzat, egun
handi bat, egun saindu bat, egun bozkariozko bat; egun bat leheneko hemengo jendeak iragaiten zuten bezala Trinitate Sainduaren ohoratzen iragan dezakezuena.
Eder zaitzue zuen arbasoen denboretako usaia on eta laudagarrieri horrela jarraikitzea; laket zaitzue heien haurrak zareztela fede beraren seinaleaz irakustea(1).
Bai eta hala behar ere. Lehenago baziren kartier huntan segurki gizon ohorezkoak, baziren egiazko giristinoak, baziren beren giristino izenari bizitzerik
sainduenaz, ohorezki, ihardesten eta ihardokitzen(2) ziotenak. Eta zuek oraino
nahi diozue iraunarazi heien orhoitzapenari eta maite duzue heiek denboraz
elizaberritarrentzat hautaturikako eliza-besta hunen urte guziz erreberritzea.
Horrek erran nahi du leheneko jendeen bertuteak oraino zuen baitan bizi
direla; zuen aintzinekoen erlisioneari oraino gostu hartzen duzuela; horrek
erran nahi du ez daukazuela oraino uko eginik zuen aintzinekoen arraza
nobleari(3).
Horiek oro eder dire, Elizaberritar Maiteak(4), eta Jainkoaren ministro
gisa ez nagoke zuen egungo bozkario saindu huntan parte hartu gabe; ez
nagoke zuek egun hunat bilarazi zaituzten fede biziari zor zaion laudorio edo
ohorea bihurtu gabe.
Bainan ororen gainetik, ohore eta laudorio, zuen sustengutzat eta buruzagitzat eta kartier hunen begiraletzat hautatua izan den Trinitate adoragarri
hari: Aitari, Semeari eta Izpiritu Sainduari.
Zenbait hitz bakar, Giristinoak, iduritzen zait atseginekin entzunen ditutzuela Trinite Saindu horren alderako debozionearen gainean.
Nahiz bere baitan, nahiz bere ondorio edo fruitu salbagarrietan, izan
dadin begiztatua debozione hori, erran daiteke ez dela hobeagorik eta probetxosagorik.
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Zeri buruz dago eta zertan datza(5) eliza ama sainduak bere haur guzieri
besarkarazi nahi lioketen(6) debozionea Trinitate Sainduko misterio handiaren
alderat?
Ai hemen denboraz profeta baten arabera behar nuke oihuka aitortu ez
dakidala mintzatzen, nescio loqui. Ezen misterio hori gure asmu, pentsamendu
eta aipu guziez goragokoa da. Dugun beraz bakarrik ikus, fedearen argiak erakusten dauzkigun egia sakratuak.
Nori buruz behar gare ahuspez eman ezin aski adoratuzko misterio hortaz denaz bezainbatean? Horra Jainko bat hiru presunetan, Aita, Semea eta
Izpiritu Saindua. Erran nahi baita izaite bat izari guziez goragokoa, zoinaren
azpiko baitire bertze izaite guziak...
Izaite bat zedarririk, ez neurririk, ez akabantzarik ez duena, bere saindutasunean, bere ontasunean, bere justutasunean(7), bere botere edo puxantzian,
bere gisa guzizko(8) perfekzionetan. Horra nun diren hiru presuna, hirurak
presuna gisa berexak(9) eta bat bertzearentzat hartu behar ez direnak, eta bizkitartean hirurak natura bakar bat, izaite bakar bat hirurak perfekzione berean bat bakar-bakarrik.
Presuna gisa, Aita ez da Semea eta Semea ez da Izpiritu Saindua. Eta bizkitartean, Aita, Semea eta Izpiritu Saindua ez dire Jainko bat baizik, nausi bat
baizik, gauza guzien kreatzaile bat baizik. Aita ez da Semea baino lehenagokoa; Semea ere ez da Izpiritu Saindua baino lehenagokoa. Bainan, Aita, Semea
eta Izpiritu Saindua hirurak betieretikakoak dire. Aita betieretikakoa da,
Semea ere bai, Izpiritu Saindua ere bai.
Eta halarik ere ez dire hiru eternal edo betieretikako, bainan betieretikako bat bakarrik. Aita guziz boteretsua, Semea ere bai, Izpiritu Saindua ere bai.
Eta bizkitartean ez dire hiru guziz boteretsu, bainan guziz boteretsu bat
bakarrik.
Aita ez da nehortaz egina ez eta ere nehorenganikakoa. Semea ez da
nehortaz egina izan, baina da betieretik Aitarenganikakoa, haren ezagutza edo
adimendua bezala. Izpiritu Saindua ez da egina, ez eta ere nehorenganikakoa,
bainan betieretik darraiote(10) Aitari eta Semeari, heien bien amodioa bezala.
Presuna horietarik bakar bat bertze biak bezain perfeta da eta biga ez dire
bat baino perfetago, ez gehiago, zeren eta bakar batek baitauzka bertze bien
perfekzione guziak.
Hitz batez zernahitan berdin-berdinak dire hirurak; halako gisaz nun ezagutu eta adoratu behar baitugu natura eta izaitearen batasuna hiruren hirutasunean eta presunen hirutasuna hala-hala(11) izaite edo naturaren batasunean.
Horra, Giririxtino Maiteak, zeri buruz dagon egun eliza ama sainduak
besarkarazi nahi daukun debozionea.
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Horra zerk egiten duen dohatsuen zoriona zeruan, horra zer benedikatzen, zer laudatzen duten aingeruek profetak aipatzen duen kantika eder
hartan: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Saindua, Saindua, Saindua, Jainko botere
guzizkoa! Lur hunen gainean bere guduen erditik eliza ama sainduak ihardesten dio errepikaz zeruko oihu eder horri. Eta horra zergatik bere zeremonia, ofizio eta otoitz guzietan hain maiz aipatzen duen misterio miragarri hori.
Zenbat aldiz egun buru batetik bertzerat, ez dugu geronek(12) egiten
Gurutzearen Seinalea? Aitaren eta Semearen eta Izpiritu Sainduaren izenean...
Baginaki(13) zer den hitz bakar horien balioa, edertasuna, saindutasuna,
indarra, bertutea! Ordean gure izpiritua ilaunegi da horieri guzieri ohartzeko;
itsuegi da horien guzien behar bezala ikusteko eta begiztatzeko.
Zenbat aldiz, orobat, elizako ofizioetan ez dire errepikatuak izaiten ber tze hitz hauk: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto... Loria, laudorio, Aitari, Semeari, Izpiritu Sainduari!
Bai, Giristinoak, eliza ama sainduak nahi luke hitz eder horiek beti gure
mihian baginitu; ezen hori da manera hoberenetarik bat Trinitate Sainduko
hiru presuna adoragarrieri zor zaioten ohorearen bihurtzeko.
Ontsa ederra ahal da beraz Trinitate Sainduaren alderako debozione hori;
zeruan berean hain kartsuki segitua denaz geroz, eta eliza ama sainduak bere
bertze debozione guzien aintzinean ezarri duenaz geroz.
Gisa liteke(14) orai zueri aipatzea debozione hori zein den probetxosa(15).
Bainan ez dut nahi hartu sobera ausartzia zuen atentzionearen gainean. Xoilki erranen dautzuet(16) debozione horri darraizkon ondorio salbagarriak ezin
kondatuzkoak direla...
Mundu huntan bizi gareno badugu segurki gure naturaleza biziatu huni
bortxa egiteko, gure etsai errabiatuen bentzutzeko, gure mundu huntako
harat-hunatetan hondatuak eta noiznahi lehertuak ez izaiteko, bai badugu
segurki zerbaiten beharra. Trinitate Sainduari oihu egin dezogun(17) eta gure
behar ordu guzietan lagunduak izanen gare.
Aitaren, Semearen eta Izpiritu Sainduaren izenak gure mihian dituguno,
etsaia egonen zaiku gureganik apart(18). Izen saindu horiek gure bihotzean
dituguno, munduak ez gaitu bere edergailu enganakorrez bere zorigaitzari
amarratuko(19).
Izen adoragarri horien gerizan bertute suerte guziak gu baitan dire ederrik
sortuko, gizenik haziko, ederrik loratuko eta zerukotzat nahi bezala onduko.
Izen horiek daukute(20) bataioan ardietsi Jainkoaren haur izaitea. Izen horiek
daukute egun batez idekiko zeruko atea.
Trinitate adoragarria, zure populuaren artetik hautatu nauzu eta ezarri
Lege Berriko(21) apeztasunaren graduan. Ezarri nauzu zure eta gizonaren
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ararteko lur hunen gainean. Egun oroz aldare horietarat iganez erreberritzen
dautzut(22) zerua lurrarekin baketu zuen Sakrifizio hura.
Eta badakit Sakrifizio hartaz bihurtzen dautzudala ohore bat zuri doakizun bezalakoa, ohore bat, zeruko dohatsu guziek elgarrenganat bildurik eta
Andredena Mariak berak ere bihur dezazukeen(23) baino handiagoa eta zure
begietan baliosagoa.
Egungo egun huntan ofreitzerat(24) noan Sakrifizio hau(25), noren partez
ene Jainkoa? Noren onetan? Huna giristino batzu ene ingurunetarat bilduak.
Huna nun nauten berekin hunat ekarrarazi zuri oihu egiteko; zuri buruz hain
indar handia duen otoitz baten eginarazteko; behar dituzten grazia eta fagore guzien zuri galdegiteko.
Banoazu(26) beraz jende on haukien(27) izenean zure otoizterat. Orok enekin bat egin nahi dute. Bainan ote da nehor gure artean bere bekatuez zure
ontasuna kartier hunen gainerat hedatzetik traba dezakeenik?
Bai, haina hura ere dagoela gurekin, ez zare orhoituko haren bekatuez,
haren bihotzaren kanbiatzeko baizik, ezen badakigu orok bekatorosentzat
zaitzula lehenik Jesus maiteak ofreitu Sakrifizio hau.
Emaguzu beraz guzieri, zure miserikordia izari gabekoaren araberako grazia: Aitaren, Semearen eta Izpiritu Sainduaren izenean.
Halabiz.
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(1) erakustea
(2) giristinotasunean ihardukitzen edo irauten zutenak
(3) jendetasun ohorezkoari (noble lignée ?)
(4) Hazparne Elizaberriko kartier edo auzoaldean egin predikua beraz
(5) en quoi consiste...
(6) liekeen
(7) zuzentasunean, saindutasunean
(8) guzietako ?
(9) bereiziak
(10) darraie (jarraikitzen zaie)
(11) halaber
(12) guhaurk
(13) bageneki
(14) litzateke
(15) baliagarria eta baliosa
(16) dizuet
(17) diezaiogun
(18) urrun, bereiz
(19) tinki estekatuko
(20) digute
(21) Testamendu Berriko
(22) dizut
(23) diezazukeen
(24) eskaintzerat
(25) Meza saindu hau
(26) «banoa» zu-ka edo «banoakizu»
(27) hauen
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[Mihi zikinak]
Ut appropinquavit Jesus Jerusalem videns civitatem, flevit super illam. Hurbildu zenean Jerusalemerat, Jesus beha paratzen zaio hiri horri eta nigarrez hasten da.

Aspaldi du Jerusalemeri Jesusek eman ziola bere azken begi kolpea eta
ahantziak dire hiri hobendun haren gainean alferretan ixuri zituen nigarrak.
Ba ahal du geroztik bertze Jerusalemerik bihotzaren gainean! Herri huntan berean hainbertze arima sortuz geroztik, hainbertze graziez aberastuak,
adin batetaraino hainbertze artarekin eta hain giristinoki altxatuak eta gero
asko konpainietarat agertzen hasi diren pondutik, bet-betan nolakatuak(1)!
Etsaiek harturikako hiri baten pare barraiatuak, fundituak, su likits(2) baten
bazka bilakatuak. Heiek diote heiek min egin, Jesus maitearen bihotz samurrari!(3)
Huna, arren, zertaz mintzatzerat noazuen(4). Ofiziale ainitz den herri
batean, biltzarre eta konpainiak usu dire etxeetan, laneko baizik ez balin badire ere. Zenbait lagun egun osoak elgarren alderat bilduak daudenean ez
dagozke, bistan da, zerbaitez elhe egin gabe.
Badire gisa hartarako konpainiak, segurki ixilik ez dagozinak(5), bainan,
edo berak gisako onest hautak direlakotz, edo nausi etxeko andereak halakoak dituztelakotz, ez baita urte buru batetik bertzerat heien artean tzarkeria ez
arinkeria lanjeros bat adituko...
Ordean bertze zenbat ez da, ala barne horietan, ala kanpo horietan, ala
zahar ala gazte, ala sehi edo langile, ala nausi edo familiako buruzagi, ala gizon
ala emazte, ez baitzaiote iduritzen jendea konpainian josta eta alegera daitekeela arinkeria lanjeros batzuez eta tzarkeriarik izigarrienez mintzatuz baizik;
ez baitire ohartzen hortan badaitekeela ere bekaturik eta ohartzen balin badire ere, balentria bat bezala baitzaiote hain aise, usu eta ausarki bekatu egitea.
Heieri egungo aldi huntan behar natzaiote(6) jazarri. Ene eginbideak hala
daut manatzen.
Aspaldi ezagutua den gauza bat da: ez xoilki giristinotasuna, bainan jendetasuna bera deusek ere ez duela hala apaltzen nola lohikeriak.
Bizio hori hain da ahalkagarria, nun Jondoni Pauloren arabera, ez bailiteke(7) ontsarat(8) badenetz ere aipatua behar giristinoen artean. Omnis immunditia nec nominetur in vobis sicut decet sanctos. Nun iduri bailuke giristinoen lenguaian hizkuntza lohiek ez luketela behar enplegurik eta giristinoak behar
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litezkeela(9) aski giristino izan mundu huntan beren denbora guziaren eremaiteko sekulan solas likits bat ez erran, ez aditu, ez ikasi ere gabe.
Ordean zer ari naiz? Zer eta nola behar litekeen(10) aise da erraitea... Zer
eta nola egiten den erranez berriz nork sinets nintzake, ez balire bazter guzietan mihi zikinak ahalkerik gabe mintzo direla ageri, edozoin mihi garbi, mihi
onest baino gorago!
Goazen zenbait lagun elgarganat bilduak dauden gehien lekuetarat. Ez
daude ixilik, urrun da; elhea usu ere dabilkate(11) eta zein gostuz! Zer ote
diote? Ori, batek badaki holako gauza, hulako berri, ez jakiteko hobea laitekeena(12). Aipatzea bera ez da pollit. Bai nahi badu. Eder bezala zaio, dena,
den bezala erraitea, gehiago dena, ez dagoke erran gabe... Funtsean erraiten
du.
Bazterretik batek, alegia ez konprenitu[a], tzarkeria horren entzuteko plazerrari nahiz oraino iraunarazi, galdetzen du zerbait xehetasun. Errepustatzat
huna bertze batek ateraldi bat gaitza, konpainia guzia irriz. Ai zer balentria!
Nola erraiten zaio bada horri? Izpiritu kolpe bat. Justu. Hargatik oraikotik
jende horiek kontent errexak ditugu: tzarkeria pisu eta toil hori ezen izpiritu
kolpe bat zaiote. Jende onak barkatu, nik ez nuen uste izpiritua izpiritu izan
zitekeela hoin apal jautsiz, hoin materiatsu eta zikin agertuz...
Izpiritu kolpea! Zer zorne(13) ustela hargatik darion izpiritu delako horri!
Ez dakit! Irri horren artetik zer ote dio bertze horrek... Horrek ere naski beretik. Azkenekotz batetik bertzerat arinkeriatik beti geroago eta tzarragorat,
hitz estali batetik hizkuntza zabalenerat guziak horra nun ari diren, guziak
elgar iduri, guziak berdin ustelak...
Ordean nor ote dire horiek? Pagano edo higanot(14) batzu, nunbaitik herri
hauen ustelarazterat etorriak? Ez. Giristino arnegatu batzu, fedeari sekulakotz
uko eginik dirutan norbaitek arimen galtzeaz kargatuak? Ez. Hazpandar fededun maiteak, hazpandar Jainko bertute eta ohoredunak, ahalkez gorri zaitezte, horiek dire ezen zuen herritarrak. Eta herri hunek bizkitartean halako
fama ederra izaiki! Fama! Fama! Zoaz landa horietarat, zoaz botiga horietarat, zoaz ostatu horietarat, zoaz zoko horietarat, zoaz zenbait lagun elgarrekin mintzo diren leku gehienetarat, eta gero hazpandarren fama barraia zazu
zure beharriz entzun diozkatzuten(15) solasen arabera.
Oihu egiozute(16) euskal herri guzieri: hain fama ederra duten hazpandar
heien artean entzun duzula mihi zikin frango...
Eta zoin ote dire herri giristino huntan beren ahopaldi tzarrez konpainietan arimak horrela izurriztatzen(17) dituztenak? Ez ahal da bere buruari ‘zu’
erraiten dionik?
Frango! Hasteko aita familiako bat, langilezko, ofizialezko konpainia
horren buruzagia horra hor...
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Bai bainan duda gabe mihi zikin horien ixilarazterat etorria... Oxala, hala
balitz! Bainan ez! Oxala, orduan bera bederen ixilik balago... Ixilik egonez eta
bere meneko horiek ez ixilaraziz, jadanik bekatu egiten du. Horiek elhe tzar
bezainbat bekatu, horien ahopaldi zikin guziak nausi edo buruzagi flako
horren gain. Oxala, ixilik egonik ere ez balu berak bederen erraiten tzarkeriarik! Zer, bera da eta aintzina, nausi gisa, zahar gisa, bera orori irakasle, bera
bere etxean lohikeriazko eskola emaile! Zorigaitz horrela nausi baten azpiko
dauden sehieri, aprendizeri, langileri!
Giristinoak, huna bertze jende suerte mihi zikineko batzu, zointaz mintzatzea zuen jendetasunari afruntu egitea bezala baitzait. Huna gizonki eta
emazteki batzu jadanik adin batetarat helduak, bilo zuri, kasko pelatu, aurpegiko zimur horieri beha eta iduri luke gazteen etsenplu eta abisu on emaile
[izan] behar litezkeela(18). Bainan tzarkerian higatu dute berek beren gaztetasuna eta nahi lukete bertzeek ere hala egin balezate. Likiskeria pratikatzearen
bortxaz, ez dakite gehiago hartaz baizik pentsatzen, hartaz baizik arrazoinatzen. Herri hunek hobe lituzke ehun izurrite halako hetarik bat baino. Zorigaitz heiekin konpainiatzen denari!
Eta zu, gizon gaztea, aski berriki oraino zure burhasoen esperantza eta
etxeko aingeru bat bezala zinena.
Zu, aski berriki oraino kartiereko gazteriaren urguilua eta etsenplua zutarik guziek igurikitzen baikinuen gizon onest, solido, erresalbatu eta estimagarri bat: zer egin zare? Zerk bet-betan horrela tzarkeriarat lerrarazi zaitu? Zer
eskola ikasi duzu? Zer duzu mintzaira zikin eta ahalkagarri hori? Aditzea dut
medikuek mihiari behatzen diotela barneko berri jakiteko.
Eta zuk zer ote daukazu bihotzean mihi hori holakatu zaitzunaz geroz?
Zaude ixilik, desohorez ere, ezen zure solasak agerian ezartzen du zure barneko usteldura!
Zu, presuna gaztea, zure emaztekitasunari, zure kondizioneari hala
kasu egin behar ziniokeena; zu, likiskeria baten aditzeak berak ihes abiarazi edo han berean izialduraz urtarazi behar zintuzkeena; zu, kristaila
bezain garbi ez izaitekotz jenden artean agertzeko on ez zarena; zu, txixtuka trufatua ez izaitekotz, modestiarentzat zure begi ñiñikoarentzat(19)
bezain minbera beldurti eta delikatu behar zintezkeena: zer zuk ere hizkuntza lohiak jakin?
Zer zuk(20) ere solas desonest horietan trebe? Noiznahi Jesu-Kristoren
gorputz garbi eta adoragarria zure mihiaren gainean pausatzen eta mihi hori
gero hoin zikina izaiki! Holakoa balin bazare, ez otoi gehiago ager mahain
saindu horietan: ez zare on, fa! Ez otoi ibil bertuteari oraino atxikitzen dioten gazte lagunekin, ez zare on, fa! Zure mihitik daritzun izurriteak kutsua
badu, zaude apart eta gorderik.
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Orai menturaz norbaitek erranen daut: «Jauna, ordean, elhe zurruburru
horiek deus ez dire...» Zer bekatu mortala deus ez?
«Bainan jauna elhe tzar batek ez du egundaino nehor hil...» Ez nehor hil?
Hiltzen du errailearen arima, hiltzen ditu aditzaileen arimak, erreberritzen du
Jesu-Kristoren heriotzea, eta diozu gero ez duela nehor hiltzen?
«Bainan, jauna, deus gogoan gabe erraiten ditugu...» Nik derautzut berriz
zentzuan denak ez dioela(21) aipa gogoan duenik baizik. Kea denean sua bada.
«Bainan ohartu gabe hizkuntza horiek eskapatzen zaizkigu.» Nahi duzu
nik erran ez ohartze horrek, hola gauza pisu baten gainean, zer erran nahi
duen: hainbertzetaraino zarela trebe bekatuarekin, nun egiten duzula ere ez
baitzare ohartzen.
«Bainan jostatzeko? Irri egiteko? Denbora pasa?» Zer, ez dakizu naski jostatzen eta denbora alegeraki pasatzen, Jainkoa eskarniatuz eta zure lagunen
arimak galaraziz baizik? Ontsa erresurtsa laburrak ahal ditutzu izpirituan eta
gostu apalak bihotzean. Beti, nolanahikoa izan dadin zure xedea, zure hizkuntza lohien ondorioak segurik ez dire irri eginaraztekoak.
Jakin zazu badaitezkeela arimak sekulan gaizkia gogoratuko ez zitzaiotenak, zure elhe libertin hetarik ez balute ikasi, zuk zure solas lizunez ez balin
baziniote(22) izpirituan, bihotzean, muinetan barna sarrarazi lohikeriaren sua.
Eta noren gain arima hek sekulakotz galduak balin badire? Noren gain hek
beren alde ari badire gero bertze asko arimen galarazten?
Behin gaixtagin bat, jostatzeko, othe handi(23) bati su ematerat zoan...
Norbaitek erraiten dio: kasu egizu, oihan guziari hortarik su lotuko zaio!
Gaixtagina ez da kasu hari; su emaiten dio othe punta hari eta hartarik hor
aldean zen oihanari su lotzen zaio eta herri oso bat erretzen da.
Su emailea harrapatzen dute; dio jostatzeko ari izan dela othe ondo bakar bati su emaiten eta kondenatua da oihana eta herri osoa erre balitu bezala.
Mihi zikina beha zazu eia konparazione hortan ezagutzen duzunetz zure
burua, zure bekatuen eta harek dakarzkeen segidak. Ez dadiela beraz zuen
artean gerta nehor, Giristino Maiteak, horrelako karga izigarria kontzientziaren gainean, Jainkoaren tribunalerat agertu nahi denik. Mintzatzekotz mintza
oneski. Onmis sermo malus ex ore vestro non procedat, sed si quis bonus ad ædificationem
fidei, ut det gratiam audientibus.
Ez sekulan egon solas tzarren entzuten. Hori ere bekatu da. Zenbat arima
ez da ifernuan, ez preseski trarki mintzaturik, bainan tzarki mintzo zirenen
entzuten egonik?
Zu neskatxa edo emazte gaztea, arrazoinekin zure ohorea eta fama ona
galdu nahi ez zinukeena(24), arrazoinekin asalda zintezkeena norbaitek erraiten balautzu(25) tzarra zarela, lohia zarela, ustela zarela; zu ahalkez gorde zin-
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tezkeena balin bazinaki norbaitek lizuntzat zauzkala, segi nazazu azken arrazoinamendu huntan.
Nor da zure ustez herri hautan hain gaizki bizitzen ikasirik eta hain atrebitu eta basarik edo apez edo serora edo bertze zenbait presuna onesten konpainian lizunki mintza litekeenik? Lizunki mintzazekotz haina hura(26), behar
da segur bezala izan konpainiari haren lizunkeria agradatuko(27) zaiola; behar
du uste izan orok konpainia hartan tzarkeria maite dutela eta beraz tzarrak
direla...
Arren, zu ere han balin bazare, ikusazu eia zu han zarelakotz ixilduko
denetz. Ez bada ixiltzen, sinets nazazu bera bezain tzarra zauzka.
Mintzo den denbora guzia[n] adiarazten dautzu zer opinione duen zutaz.
Erraiten balautzu bezala: «No, tzarra ez bahintz, ez ninduken(28) hola mintza[tuko], bainan tzarra haizelakotz libro naun eta heronek(29) atsegin dun.»
Hortik presuna gaztea ikusazu zenbatetaraino den desohore eta ahalkagarri zuretzat solas lizunak aipatuak izen ditezen zure konpainian.
Hortik ikusazu, uzten ditutzunean aipatzerat, zer laido eta afruntu itsusia uzten diozun zure buruari egiterat.
Bainan norbaitek zure konpainian ahopaldi desonest bat atera eta bertzeak bezala hasten bazare irriz? Orduan zer zarela behar dute pentsatu?
Orduan dudarik ez diote(30) egin: arras galdua zarela uste izaiteko arrazoinak zeronek emaiten diozkatzute(31). Nor zer den okasionean da ageri.
Etxeetako, familietako buruzagiak, guardia zuen haurren, zuen sehien, zuen
aprendizetan ez dadin [izan] mihi zikin bakar bat. Zuen haurrak jadanik bizio
hortaz kutsatuak balin badire, ez barka, xuhur baduzue, zuen sehi edo aprendizetan balin balitz halakorik, kasa berehala, kasa(32) etxetik korrei(33) daitezen, iguriki ere gabe. Ez har langile tzarkeria errailerik.
Horien guzien bekatuek Jainkoaren madarizioneak bilarazten dituzte,
ibiltzen eta egoiten diren lekuen gainerat.
Guziak, Giristinoak, izan gaitezen Jainko handi eta justu haren madarizioneen beldur. Pone Domine custodiam ori meo. Jauna emozute(34) gure aho huni
guardiano bat, presondegi baten aintzinean emaiten den bezala, emozute oraino sarraila(35) segur bat bat zure ezpaineri et ostium circunstantiæ labiis meis.
Jauna gero zeronek zure gogorat erabilazu(36) gure mihia eta orduan ez
dugu aipatuko zure laudoriorik baizik. Domine labia mea aperies et os meum annuntiabit laudem tuam. Huna Jauna gure gutizia: zure maitatzea eta laudatzea eta
gozatzea eternitatean et laudam te in sæcula sæculorum. Amen.
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(1) ≈ nolakoak bilakatuak
(2) su usaindu, zikindua
(3) amultsuari
(4) noakizuen
(5) daudenak
(6) natzaie
(7) ez bailitzateke
(8) ontsalaz (?)
(9) liratekeela
(10) litzatekeen
(11) darabilte
(12) litzatekeena
(13) pus
(14) Huguenot
(15) dizkiezun
(16) egiezu
(17) kutsatzen, usteltzen
(18) liratekeela
(19) prunelle de l’oeil
(20) «zu» iduriz, baina «zuk» hori ere xuxena dela daukagu
(21) diroela (≈ dezakeela)
(22) bazenie
(23) othe [zangoa] ajonc épineux
(24) zenituzkeena (?)
(25) balizu
(26) ≈ den bezalako (triste) hura
(27) gustatuko
(28) nindu(ke)nan («nintzen» edo «nintzatekeen» no-ka)
(29) hihaurk
(30) dirote (≈ dezakete)
(31) dizkiezu
(32) haizatu, urrun igorri
(33) bide zuzenerat itzul daitezen
(34) emaiezu
(35) gako bat, giltza bat
(36) horra hor « erabili » aditza ederki ezarria...
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[Oraiko giristinoen lazakeria] (1)
Venient super te omnes maledictiones istæ quia non audisti vocem, Domini Dei tui, nec
seroasti mandata ejus et ceremonias quas præcebit tibi. Deut. C. 28 –v- 45
Adi zak ene populua, madarizione hauk guziak eroriko dituk hire gainerat baldin ez baduk entzun nahi hire Jainko Jaunaren boza eta begiratu haren
lege saindua.(2)
Giristino Maiteak,
Aditzea baduzue naski, mundu hau, denboratik denborarat, azpikoz goiti
itzulikatu duten gertakari ikaragarrizko batzuez, eta maiz urrikari izan ahal
ditutzue higialdura bortitz heien lekuko izan diren jendeak. Zer bilakatu ote
da orai arteraino hainbertzetan erresumarik azkarrenak ezeztatu, nazionerik
puxantenak porroskatu, lurreko bazter guziak itxuraz eta izenez kanbiarazi
dituen indar ezin garhaituzko hura?
Orai arteraino, noizetik noizerat, ikusi izan den bezalako nahasmendu eta
zigorradarik ez ote da bada gehiago nehun ikusiko? Nork daki ordean etorkizunaren berri? Nork daki oraino geroni(3) zer ikusi beharrak gauden? Ezen
gure denbora gure mende huni zer agin[du] dakioke(4) bertze bati baino
hobeagorik?
Otoi, ene Aditzaile Maiteak, bai zaharrek bai gazteek, otoi artarekin apur
bat entzun nazazue.
Gauza bat bada zenbait urte huntan ezagutua, gauza bat izpiritu zuzen,
izpiritu argitu eta urrun ikusle guziak kexaturik(5) eta bere gisako ikara batean dauzkana.
Egundaino gizonaren adimenduari ez zaio ikusi hunenbertze kordoka(6),
hunenbertze erresaka(7), asma ahalikako pentsu berri guzien ondotik. Gizonaren eskua harrapaka zer nahiriri lotua dago, den gutieneko deskantsua har tzen balu oro eskapatzerat baloazko(8) bezala; zolarik gabeko usin(9) batean
itotzerat doanak ez lio(10) hainbertze bere indarra bermaraz. Beha dezadan
alde baterat, beha dezadan bertzerat, harritua gelditzen naiz egundaino ikusi
ez den bezalako mogimendu batez. Jendea kexuz nehun ere ez dagoke. Ez
dakigu zeri begira egon beharrak garen.
Nik dakidana hauxe da: galerna denbora batez zerua sutan dagoelarik,
ihurtzuri karraska idor batzuekilan entzuten balin bada bertze burrunba
ilun bat, harat hunat errebeski dabiltzan hedoi itsusi batzuen barnetik, nik

[ Oraiko giristinoen lazakeria ]
171

dakidana da erho bat litekeela(11) orduan deusen beldurrrik ez lukeen laboraria.
Ez, ene Aditzaile Maiteak ez, mundu hau orai nola doan ikus-eta ez dugu
zeren deus onik iguriki: ezen huna oraino bertze seinale bat. Nor ez da ohar tzen giristinotasunari, jendetasunari berari doazkon dohain eder, dohain
balios, dohain ohoragarri guziak, zenbait urte bakar hautan zoin lehenka
beheitituz eta ezeztatuz doatzila(12)?
Baldin mende huntako jendeak ez badu laster ezagutzen zertarat deraman
hartu duen bide madarikatu horrek; baldin zerbait ere gisaz ororen nausi den
Jainko harek ez badio emaiten iharros aldi bat bere itsumenduzko lo hortarik
atzarraraziko duena; baldin oraino zenbait urtez abiadura huntan hola-hola
bagoazi: sarrixago nun kausituko da, ez dut erraiten giristino on bat, sobera
galdegitea liteke(13), bainan nun kausituko da gizon justu bat, gizon zuzen eta
leial bat, gizon fede oneko bat?
Nun kausituko dire jende bihotz onekoak elgarren jasaiterat eta elgarri
ongi egiterat ekarriak? Nun kausituko dire jendearen izena bera merezi izanen
dutenak?
Jadanik geroni(14) ere bortxatuak gare-eta aitortzerat, elgar ezin gehiago
jasan dezakegula! Ez dakigula gehiago elgarrekin ihardokitzen(15) eta ez
dugula nehun onik nun ez garen ari elgarri gibeletik ausikika, nun ez dugun
gure probetxua bilatzen eta kausitzen bertze norbaiti kalte eginaren bortxaz.
Lehenbiziko giristinoak zertarik uste duzue zituztela ezagutzen giristino
zirela? Guziek elgarrentzat zuten amodiotik, guziek elgarren artean zaukaten
bihotzezko eta arimazko eta intresezko batasunetik. Eta gu zer gare heien
aldean? Nork erran lio(16) giristino batzu garela? Den gutieneko zentzua
duena mintza bedi, eta oihu eginen dauku paganoak baino areago egiten ari
garela!
Paganoak baino areago! Bai bai begirik duenak ikus beza bazterretan zer
pasatzen den. Ez du kasik iduri sekulan Ebanjeliorik predikatu zaikun ere.
Ebanjelioa, erran nahi baita giristinoak egiten eta giristinoak zer diren erakusterat ematen dituen lege hura, Ebanjelioa! Nor da gehiago kasu ari denik
Ebanjelioaz? Haren manuez, haren debekuez, haren agintzez edo haren
mehatxuez? Zenbatak ote dire oraiko giristinoen artean Ebanjelioa dena den
segitu nahi dutenak? Usaia madarikatu bat emeki-emeki hartu dugu gehienek,
Ebanjelioaren plazan gure pentsatzeko maneren ezartzeko.
Halako gisaz nun iduritzen baitzaiku ez dugula Ebanjelioa sinetsi behar,
sinetsi nahi dugun gauza batzuen gainean baizik; halako gisaz nun ez baitzaiku iduritzen Ebanjelioak zernahi erranagatik, egin behar dugula geronek(17)
gostu dugun hura baizik. Halako gisaz nun Ebanjelio hori ez delakotz gure
gostuko[a], ez baitzaiku iduritzen guretzat egina dela, eta hartzen baitugu
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gure lege egiletzat gure naturaleza eta bertzerik nor? Mundua! Eta bertzerik
nor? Satan eta haren lagunak!
Horra, Giristinoak, nun gabiltzan bakotxa gure alde, bakotxak gure gostuko Ebanjelio bat gure buruari eginez. Bati hau ez zaio bekatu, bertzeari hura
ez zaio bekatu. Batek erranen daut: zer da zenbait otoitz bakarren gaizki edo
huts egitea, hulako edo halako hizkuntza(18) konpainian irri egiteko erraitea?
Bertze bati berriz ez zaio iduritzen nehundik ere hain gaizki handia [izan]
daitekeela meza bat edo bertze ontsa entzun gabe igande baten pasatzea; ez
eta ere elizan aldeko lagunarekin zenbait elhe bakar egitea. Batzuen arabera
hain fama ona duen herri huntan berean, zer da igandea? Merkatu egun bat,
irabazbide egun bat...
Hazparneko jendearen erlisioneaz mintzatzen aditu ondoan, harrituak
dagozi(19) hemen gaindi dabiltzan jende kanpotarrak ikusteaz karrika zabalena tratularizko oste bat, bere federik hoberenean, igande egunetan preseski,
bertze egunetan ez bezala bildua. Badire leheneko denboretako gisa batzu
diotenak igande egun erditan hemen gaindika astelehen gorriz(20) bezala ibiltzen diren itzain batzuek merezi luketela xixtuka herri huntako jende bihotzdunez xistuz gilbelerat igorriak izaitea...
Guk ez, guk ez diogu holakorik. Guri ez zaiku bada desohore gure herria
gisa hortan desohoratua izaitea; guk jendearen irabazbideari kasu gehiago egiten diogu Jainkoaren manamendu bati baino. Jainko harek eman behar balauku(21) bizitzekoa oraino nunbait hor!
Huna nun heldu zaitan bertze bat kopeta haltorik(22) ahalkez burua ontsa
apalik egon behar luke, bainan ez daki gehiago deusetaz ere ahalkatzen. Dio
beraz: munduan bizi dela eta zuzen eta zilegi zaio orotan munduaren arabera
bizitzea. Dio bertzalde gazte dela eta ez zaio sobera gaztetasunaz nolanahi
baliatzea.
Emozu(23) zer nahi konpainia, emozu zer nahi eta nornahirekilako josteta, libertimendu, arinkeria, elhe libro eta libertinkeria; deus ez zaio bekatu.
Horren ondotik bertze batzu heldu zaizkit erraiterat, barurak eta mehe
egunak ez direla heientzat eginak, eta beraz, zernahi, noiznahi, sori zaiote(24).
Ez dire ibiltzen hanbat urte huntan kofetsazerat. Batzuek omen dituzte
beren arrazoinak, bertzeek ez dute bekaturik, ezen ez dute nehor hil, nehori
ez dute behin ere deus ebatsi. Bazkoak, begotz(25) bere gisa: ez dire nahi sobera debota eta Jainkoarekin familier bilakatu. Noizean behinka horditurik ere
ez da heien falta arnoaz eta konpainiaz atzemanak izan dire...
Funtsean, Giristinoak, bertze zenbat holako! Oro behar banitu mintzarazi ez nuke akabantzarik(26)! Horra bizkitartean pentsatzeko eta egiteko
manera batzu hitzez, hitz eta hola-hola, oraiko giristinoeri laket zaizkotenak,
oraiko giristinoen usaia edo kostumetan jada sartuak direnak.
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Oraiko giristinoek zer behar dute, zernahi bekaturen zernahi izigarrikeriaren egiteko? Okasionea, deus ere bertzerik, okasionea, bidea, deus ere bertzerik; okasionearen bila ibiltzeko ahala, deus ere bertzerik. Duela ehun urte,
duela berrogoi bat urte, alki saindu huntarik beretik predikari batek erran
balu egungo egunean holako pilaia(27) desohoragarrian leku hautako giristinotasuna behar zela gertatu, aditzaile guziak oihuz hasiko zitzaizkon: ez
balinba holakorik! Ez balinba holakorik... Oxala, oraino denbora balitz holako oihu baten egiteko...
Bainan ez, ez dugu zeren orai engana gure bihotza nahikunde alfer batez.
Ez, ez, orai ingoitirik(28), orduan beldurtzeko zena gertatua da. Ez otoi gehiago denbora hautako giristino gehieneri, ez otoi aipa badela Ebanjelio bat bere
hitz bakotxean sinetsi behar dena; eta oraino gutiago Ebanjelio bat obretan
erakutsi behar dena! Ez otoi aipa gure nauralezaren pendura(29) tzarrak estekan iduki nahi dituen Ebanjelio hura! Ez otoi aipa gure ikusteko maneretarik
hain urrun dagon Ebanjelio hura!
Fa, fa! Tolle, tolle! Nolumus hunc regnare super nos!!! Dagoela Ebanjelioa ixilik, ez
duenaz geroz nahi gure gosturat mintzatu !
Tolle! Tolle! Nolumus hunc regnare super nos!!! Mintza beitetz(30) oraiko egunetan
munduak hain gora altxatzen dituen mintzatzaile eder hek; ez dugu egin nahi
heien erranik baizik; eta beraz porroska Jainkoaren manamendu horiek,
porroska Elizaren horiek ere!
Tolle, tolle! Nolumus hunc regnare super nos!!! Gero handik goiti, zer nahiren
pentzatzea libro! Zernahiren erraitea libro! Zernahiren egitea libro! Gaizkia
handiago eta ederrago!
Ez balinba, Giristinoak! Ez ahal gare hortaratuak! Ez hortaratuak? Oculos
habentes non videtis? et aura habentes non auditis? Nec recordamini? Zer, begiak baditutzue eta ez duzue ikusten, jendea zernahi zilegi balitz bezala bizi dela jadanik!
Zer, ez duzue entzuten jendea zernahi elhe gisa eder balitz bezala mintzo
dela! Nec recordamini!
Zer, ez zarezte deusetaz orhoitzen, deusetaz ere ohartzen? Noiz egundaino izatu ote da jendea orai baino atrebituago? Noiz egundaino ikusi orai
bezainbat izigarrikeria? Noiz orai bezala jendea trufatu ote da Jainkoaz?
Paganoak ahantziak dire... A! A!, uste ginuen naski Jainko zeruko hura beti
egonen zela geldirik! A! uste ginuen naski gure izigarrikerien gainean begiak
hetsiak zauzkala! Uste ginuen naski nausituak ginaizkola(31) eta ez zuela
gehiago indarrik gure lehertzeko!
Et nunc princeps hujus mundi ejicietur foras! Orai orai atzarri da Jainkoaren justizia! Orai orai altxatu du bere beso dorpea!
Orai orai utzi du kanporat joaiterat bere puxantzia hasarretuaren mendekatzailea, erraiten diolarik: hoa jende atrebitu eta nausitu(32) horren azotatze-
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rat!(33) Hoa hire indarrak eman ahala ni nor naizen sendiarazterat! Jo, jo
ausarki! Jo, jo bere bere parterik minenean! Jo, jo nehoren nigarreri, nehoren
deiadarreri kasu egin gabe!
«Jauna, ordean, badire arima onak ere, zure gaztigurik heiek ez dute merezi!» Jo, jo heien sakrifizioak balio eta prezio gehiago dik; gaixtoak gaztigatzearekin, onak nahi ditiat ene lorian sariztatu.
Eta zuek nun zarezte orai ene nausitasunaz trufatu zareztenak, ene legea
ostikatu duzuenak, nun zarezte bihotz gaiztoko, bihotz gogorreko giristinoak, nun dire orai zuen balentriak? Zorigaitz zuek zagozten(34) lekueri! Zorigaitz bekatuez, zuen izigarrikeriez beteak kausitzen ditudan herrieri! Zorigaitz zuekilan nahasteka bizi direneri! Væ genti peccatrici, populo gravi iniquitate!
Zorigaitz beraz guri, Giristinoak, Jainkoaren begi zorrotzak ikusten balin
badu gure artean bere etsairik! Zorigaitz guri balin badire oraino gure artean
beren bekatuez Jainkoaren besoa gure gainerat itzularazten dutenak! Zorigaitz
guri Jainkoaren kolera bertze nun-nahi pitzarazi dioten krima izigarri hek
oraino bizi balin badire gure leku hautan!
Væ nobis quia peccavimus! Barka Jauna, barka diozozu(35) zure populu huni;
ez zaitela otoi egon guretzat sekulakotz hasarre! Parce Domine, parce populo tuo; ne
in æternum irascaris nobis!
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(1) lazakeria = utzikeria. Bertzalde, prediku hau 1858ko izurritea (fièvre typhoïde) aitzin egina da berak idatzirik baitago eskuizkribuaren gibelean.
(2) Latinezko erranaldi honen itzulpena Adema berarena da bertze hosto batean atzeman duguna zirriborro gisa ezarria.
(3) zer hitzeman dakioke
(4) grinaturik, kezkaturik
(5) guhaur
(6) branlement, instabilité, doute...
(7) ressac / presaka...
(8) baloazkio, balihoazkio
(9) leize sakon
(10) liro (≈ lezake)
(11) litzatekeela
(12) doazela
(13) litzateke
(14) guhaur
(15) ≈ eztabaidatzen
(16) liro (≈ lezake)
(17) guhaurk
(18) hitz bortitz, irain
(19) daude
(20) comme en plein milieu de semaine
(21) baligu
(22) burua gorarik
(23) emaiozu
(24) ≈ haizu zaie
(25) begote, beude
(26) akabatzerik, amaitzerik
(27) esatatu txar
(28) « engoitik » ezarri dute euskara batuan
(29) jaidura, penchant, inclination
(30) bitez
(31) gintzaizkiola
(32) obeditu behar lukeenari gaina hartua
(33) fouetter, frapper
(34) zaudeten
(35) iezaiozu
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[Fedea ahuldu
Frantziako Iraultzaren ondorioz]
Filius hominis veniens putas inveniet fidem in terrâ. Gizonaren semeak etortzen
denean, zuen ustez, kausituko ote du lurraren gainean federik. (S Luken Ebajeliotik 18. kapituluan)

Horra behin zer galde egin zion gure Salbatzaileak haren ondotik zabilan
jende ospe(1) bati. Hitz horiek izitzen naute, Giristinoak, ezen beha nago ez
ote garenetz hurbilduak federik gabeko denbora hetarat. Dico vobis quia cito Deus
faciet vindictam. Nik erraiten dautzuet bada, dio oraino Salbatzaileak, orduan
duela Jainkoak bere mendekioa agertuko.
Ez da ene xedea, Aditzaile Maiteak, menturaz eta agian oraino gureganik
urrun den denbora batez mintzatzea, ez eta ere ordukotzat Jainkoaren
puxantziak altxatuak dauzkan furiazko tresorez.
Xoilki beha nago egungo egunean fedea zertaratua den gure artean; beha
nago Euskal Herrian berean zertaratua den, Jainkoak hainbertze gostarik gure
arbasoeri emanikako dohain balios hura.
Ikustapen horrek bihotza erdiratzen(2) daut eta ez nagoke ene minak eginarazten dautan oihua adiarazi gabe. Zer, euskaldunari ez baitzaio desohore,
bere giristinotasunari, bere arbasoen erlisioneari uko egitea!
Zer, eder ote zaiku bada, jendearen izena doi-doia merezi duten nunbaitko eta nolanahiko arrotz inpio batzuez enganatuak izaitea, eta heien pentsatzeko manera ahalkagarrieri jarraikitzea! Zer bilakatu gare bada gu holakorik!
Bai mintzatu behar natzaitzue gauza hortaz. Oxala, entzuna banintz zuetaz bezala, zuek baino beharrago luketen bertze askoz ere... Jainkoaren hitzaren entzutea beren ustez ez balioz edo ez beharrez, edo arruntegiz, edo egia
gisa batzuek ausik beldurrez, hemendik beti kanpo daudenez ere.
Bainan bereziki norentzat mintzo ote naiz? Asko jende arrotz giristinoen
pentsatzeko manerak ez dituztenekin, kanpo herri edo hiri horietan zerbait
egiteko dutenentzat. Kanpotarrak maiz ikuzten dituztenentzat. Orobat
hemendik hain urrun itsasoz bertzalderat joan daitezkeenentzat...
Merezitu nahi nuke zuen atentzionea hartarakotz egin ahala artarekin
mintzatu gogo natzaitzue. Aditzaile Maiteak, aipatu dut fedea, aipatu dut
erlisionea, aipatu dut giristinotasuna. Zer dire, galdeginen daut ez dakien
batek, zer dire horiek guziak?
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Fedea da: Jainkoaren eta Jainkoak irakatsirikako gauzen sinestea, eta gero
sineste haren arabera bizitzea. Horra gure erlisionea, horra giristinotasuna.
Fedearen izaiteko behar da adimendu, behar da jakitate: ordean, zer adimendu, zer jakitate?
Adimendu bat Jainkoaren beraren izpirituaz argitua; jakitate bat zointan
Jainkoa bera baita irakasle edo bera mintzo delarik, edo bere orde norbait
berak mintzaraziz. Zer gauza miragarria! Fededunaren adimendua eta ezagutza nahastekatuak, emendatuak! Ez naiz harritzen fedean altxatua den haur
batek dakizkan(3) gauzak, goragokoak, ederragoak balin badire, fedeaz kanpo
munduko izpiritu sabant guziek ikas detzaketenak baino...
Hala-nola Jainkoak eginikako iguzki hori distiragarriago baita, aberatsek
beren saletan(4) gauaz pizten dituzten argi suerte guziak baino... Bego bego
beraz beti nausi gure izpirituen argitzeko Jainkoak pizturikako fedearen iguzkia. Haren aldean munduak emaiten dituen eskola eta jakitate guziak deus ez
dire, haur josteta batzu baizik.
Beraz gauza handia da fedea! Beraz eder eta ohoragarri da fededun izaitea!
Bazinakite(5) bada ontsa! Si scires Donum Dei!
Estima bazinezate bere balioaren arabera, ez litzaizueke itsusi horrelako
tresor(6) batez aberats zareztela nornahiren bistan agertzea; eta urrikari nuke
zuen fedeaz trufatzerat zuen arterat jin litekeena.
Fedea izpirituan, zer argia! Fedea bihotzean, zer sua! Fedea obretan, zer
indarra! Hala-hala(7) egundainotik, gizonik jakintsuenak fededunetan dire
agertu. Bihotzik hoberenak, beroenak, kuraiosenak fededunen baitan dire beti
gertatu... Obrarik ederrenak, handienak, azkarrenak fededunez eginak izan
dire.
Beraz zernahi eskualdetarat beha dezagun, urrun da desohore baita fededun izaitea eta agertzea! Fededunen erronkan(8) sartzeak, heiek bezala pentsatzeak eta egiteak, norapait ere nobletzen du gizona eta urgulua haizu balitz,
deus ere ez laukuke(9) hainbertze eman behar nola noblezia suerte horrek.
Bai badakit, mende delako argitu huntan ainitzek estimu guti dutela fedeaz. Badakit badirela nun-nahi herri edo hiri arrotz horietan, federik ez duten
jendeak, jende handiak ere...
Zer nahi duzue, Giristinoak, horrek erran nahi du ez dela aski hiritar edo
jaun edo jende handi izaitea fededun erronkaraino(10) altxatua izaiteko...
Haina heiek(11) balin badute adimenduan eskas bat; ez harri ez balin badute
federik...
Haina heiek adimendua oso izanik ere enganatuak, titulikatuak(12) kausitzen badire fedea preseski partida(13) duten, edo lagun batzuez, edo eskola
inpio batuez, edo liburu eta kazeta tzar batzuez, aise ez dute federik. Haina
heiek ez balin badute ikasi zer den gure erlisionea, aise ez dute federik. Haina
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heiek gure erlisionean jakintsun izanik ere, ez balin badute bihotzik, ez balin
badute ongiaren egiteko eta gaizkiari ihes egiteko animurik, ez balin badute
beren pasioneri gerla egiteko kuraiarik, aise ez dute federik!
Nahiago lukete ez balute(14) Jainkorik... Beha zazue denbora hautako jendeak zer errextasunak, zer komoditateak, zer okasioneak [izan] daitezkeen
beren nahikunderik tzarrenen asetzeko; fedea lukete traba eta poxolu; aise
dute beraz fedea partida! Nahi duzue, Giristinoak, nik eman arrazoina zertako den kanpo herri horietan hoin fededun guti? Fedezko legeak dituen hiru
manamendu hauengatik:
— Maita zak hire etsaia bera: Diligite inimicos vestros. Zu, aiherkundean bizi
zarena, galdegiten dautzut: agradatzen zaitzuia manamendu hori?
— Ez zakala(15) ez egin, ez erran, ez gogoan erabil lohikeriarik: Non
mæchaberis. Zu, guritasun tzar guzieri emana zarena, agradatzen zaitzuia manamendu hori?
— Ez zakala ebats, eta ebatsiak turna zatzik(16), Non furtum facies. Zu, hainbertze injustizia erreparatzekoak dauzkatzunak, agradatzen zaitzuia manamendu hori?
Hiru manamendu horiek eskas balitu fedearen legeak, zuen ustez, Giristinoak, ez ote liteke(17) fededun gehiago?
Ez da ez mirakulu, gure erlisioneak izan balin badu betidanik eta balin
badu beti oraino partida eta etsaia frango. Eta preseski horixe zait bada eder
ohoragarri eta lorios gure erlisionearentzat. Jende biziotsuak alde balitu ez litzaiket(18) hain estimagarri.
Jesus Jainko zen; pentsa zein saindua, zein garbia, zein inozenta! Kondenatu zuten kriminel bat bezala eta hilarazi bi ohoinen artean... Pentsa haren
juje eta kondenatzaileak nolakoak ahal zitezkeen! Egizue arrazoinamendu
bera gure fedeak gure erlisioneak dituen etsaien gainean eta otoi oraino segi
nazazue zuen atentzioneaz.
Guziak ohartuak zarezte, ene Aditzaile Maiteak, zenbait denbora huntan
munduak hartu eta oraino hartzen ari duen kanbioaz. Ohartuak zarezte nola
eta zein errexki den denbora hautan jende gisa bat bertze jende gisa batekin
nahastekatzen, urrunekoa hurbilekoarenganat heltzen, arrotza herrikoarekin,
arima zuzena jende enganatzailearekin, bertutosa biziotsuarekin baltsan(19)
kausitzen eta fededuna fedegabekoaren arterat erortzen.
Errana den bezala gizonaren abileziak ezeztatu ditu toki batetik bertze
zer nahi tokitarainoko urruntasunak. Lehen hogoi leko(20) baino aiseago orai
egin daitezke mila!
Lehenago bazagon bakotxa bere sor lekuan, bertze hanbat lekutan bere
urratsak erabili gabe, bertze jende gisa hanbatik ezagutu gabe, bertze nehungo jenderen ez beharrik, ez gutiziarik gabe. Eta nahi duzue jakin zoin den
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populua, egundainotik, geldi geldia, gehienik utzi behar dena? Hura zen, dio
Historiak, hura zen euskalduna.
Batzuek ikustez, bertzeek aditzez gehienek badakigu duela hiru[retan]
hogoi urte oraino(21), euskalduna zoin azkarrik, zein garbirik, zein fierrik
zagon fededun eta giristino...
Nor zen orduan euskaldun bati bere erlisioneaz irri egiterat atrebituko zitzaionik? Nor zen orduan euskaldunik nunbaitko(22) arrotz batzuen bistan,
ikaretan eta herrestan, orai ainitz dabiltzan bezala, ibiliko zenik?
Duela mende bat oraino herri hautako giristinoa ez zen nehoren beldur;
bazagon xutik, eta kopeta halto(23), eta ez zen apaltzen Jainkoaren aintzinean
baizik; bazagoen bere arbasoen leku berean, heien odol bera bere zainetan,
heien fedearen su eta kar bera bihotzean, heien zuzentasun eta leialtasun bera
bere pentsamenduetan, bere hitzetan, bere egitatetan.
Hala izaiteak, hala bizitzeak ez da dudarik bide zuen(24) bere gozo, bere
atsegin suertea. Behinik behin bazuen bere ohorea!
Bainan ordutik eta hunat, larogoi bat urte huntan, asko gauza da gertatu.
Asko gauza handi, asko gauza eder eta miragarri; ezen ez naiz baitezpada
hemen jazarri nahi geroztik eta hunat gizonaren abileziak asmatu eta obratu
dituen gauza on eta balioseri.
Bainan gertatu baita, asmatu eta erakutsi [dela] asko gaixtakeria eta itsuskeria ere. Eskualde guzieri behatuz ikus ginio(25) azken denbora horietako kanbiamendu eta pentsu berrietan gutixko dugula irabazi eta ainitz galdu. Irabazi dugu
zenbait tresna berri, harat hunat ibiltzeko zenbait laguntza berri, zenbait lege
berri, zenbait moda berri. Baina galdu ere badugu: zer? gure fedea, erlisionearentzat lehengo jendeek zuten errespetu hura; galdu dugu bertuteari gure aintzinekoek emaiten zioten estimu hura, bizioarentzat zuten higuintza hura; galdu dugu
lehanagoko gizontasun leial hura; jendetasuna bera galdu hurrena(26) dugu.
Nori esker horiek guziak? Huna nori eta nolakoeri esker.
Duela ehun bat urteren ingurua Frantzia huntan agertu ziren gizon batzu
zernahi gaizkiren egiteko eta eginarazteko talenduz gaindituak, gaixtakeriakotz baizik bihotzik ez zutenak. Nahi duenak nahi duena egin haizu, gaizkia
ongia bezain ontsa haizu; horra heien legea...
Bainan lege horrek ez zion kurri(27). Zerk trabatzen diote? Erlisioneak,
apezek, fededun guziek! Ohartu dire bai traba horri, horra gaixtagin horiek
nun elgar aditzen duten, bai eta behar dutela, nehola ere ahal badute, erlisionea errotik ezeztatu, giristinotasuna irri egingarri bilakarazi.
«Leher eginaraz dezogun(28) infame horri!» horra heien lehenbiziko
oihua. Gero zernahi trufa, zernahi gezur, ezen jaun horien legean gezurra
haizu da; hitz batez, ez zen heiek asmatu ez zuten izigarrikeriarik fedearen
bihotzetan arrobatzeko(29).
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Zer gertatzen da? Alde batetik heien iduriko izpiritu makur eta bihotz
ustelez leher(30) heien alde jartzen da; bertzaldetik, betitik izan eta beti izanen diren bezalako izpiritu flako arin eta bihotz sendimendu gabeko batzuek
sinesten dituzte, hastetik fin(31), heien gezur guziak.
Filosofo direlako horiek eta horien dizipuluek horrela zenbait urte bakarrez jendea osteka enganatzen dute eta beren buruak gizon ohoragarri eta
jakintsun batzuentzat pasarazten.
Horra gero zerk egiten duen baita orai Frantzian hainbertze jende inpio
horien eskolarat ibiliz, fedeaz gabeturik eta erlisionerik ez dutenak.
Bakotxak nahi duena ahal badu egin eta zernahi haizu. Lege hori egia
erraiteko gure fedearena baino errexago da konprenitzeko eta segitzeko; ez
estona beraz ainitzek hain aise besarkatu badute! Uzten zaituztet juje lege
hori arras nausitzeraz geroz zertan gintezkeen(32). Eta preseski nausitu zen
bizpahiru urtez.
Badire hemen orhoit direnak lauretan hogoita(33) hamabiko urte ingurune hartaz, orduko erreboluzione eta desmasia ikaragarriez. Ote da nehor gure
artean bertze halako denbora bat ikusi nahi lukeenik? Gure artean nehor, zuek
bezala beren fedeari atxikitzen diotenen artean nehor.
Gure erlisionea hastio dutenen artean ainitz. Bai ehunka eta milaka badire atseginekin ikus liotenak(34). Eliza hauk orduan bezala zamari establia edo
zuhaintegi(35) bilakatuak, galtzada hori giristinoen odolaz gorritua, apezen
gorputz zatikatuez berduratua; aldare horiek mila porroska eta gure misterio
adoragarriak oinen azpian ostikatuak.
Bai badire ainitz oraino errabiaz hiratzen(36) ari direnak, ikusiz zuen fedea
eta zuen fedeak kanporat agerrarazten dituen seinaleak. Heien esku kolpeak
beldur naiz ez direnetz jadanik ezagun gure artean. Halakorik ezen ez balitz
gutartean erabili(37), ez ginuen sekulan gure arbasoen fede azkar hura herri
hautan hunela histua eta flakatua ikusiko.
Hazpandar fededunak, gauza bat arras erran nahia nagozue(38). Herri
huntako komertzioak, zernahi jende leku eta usaia gisaren ikusteko kasuan
ezartzen zaituzte.
Nun-nahi aurkitzen ditutzue jende suerte batzu beren erlisione eskasaz,
zuen aintzinean balentria egiten dutenak, beharbada zuen giristinotasunaz
trufatzen zaituztenak.
Menturaz uste duzue hiritar batzu direlakotz, edo frantsesean trebe direlakotz, edo asko leku kurritu dutelakotz, edo oraino jaun gisa jauntzirik
dabiltzalakotz, uste duzue heien erran guziak sabant batzuen erranak direla
eta heiek bezala egitea eder eta ohore dela. Emozue(39) bada ontsa zuen izpirituari, erlisionerik gabeko gizona ez xoilki deus handirik ez dela, bainan oraino doi-doia daitekeela(40) gizona, doi-doia jendea.
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Bizkitartean zenbatak(41) gutartean horrelakoen aintzinean ahalke direnak, giristino direla aitortzeko. Ez zaiote batzueri batere eder aditzea: «Erlisioneari hainbertze atxikitzen dioten euskaldun hetarik ahal zare?» Vere tu ex
illis es, nam et loquela tua manifestum te facit...
Afruntu bat zaiote kanpotarren bistan horrela erakutsiak izaitea; eta gero
horra nun beren etorki noblea ukatu edo gorde nahiz, horra nun abiatzen
diren kanpotar heiek bezala inpioarena edo libertinarena egiten. Izpiritu herbailak, bihotz ustelak! Zuek, zuek, euskaldunak zareztela? Zuek giristinoaren
begi kolpe bat ere merezi ez duten nunbaitko(42) bere gisako horien aintzinean, izituak, herrestan! Bihotz odol gabekoak, zuek herri hautako umeak zareztela! Fa! Arnegatu(43) herrestak, zer izen emanen ote dautzuegu(44)?
Ez ahal da holakorik zuen artean, ene Aditzaile Maiteak. Hazparnek fededun herri baten fama du eta iduri luke herri huntan erlisionerik ez dutenek
behar luketela ahalkatu beren afrustasunaz(45). Ezen ez da gero nornahi on,
ez da nornahi gisa giristino egiazko batzuen konpainian agertzeko. Gizona
gizon da, bainan gizonetik giristinorat, bada eskale errumes batetik errege
batetarainoko eta lurretik zerurainoko diferentzia!
Arren, bai hemen, bai nun-nahi, ohore ekar dezogun(46), geroni(47) hainbertze ohoratzen gaituen gradu eder horri. Orai eder balin bazaiku giristino
izaitea, ez ahal zaiku egun batez itsusi izanen mundu huntako inpioetarik
berexiak izaitea. Juje eternalaren eskuineko aldean ezarriak izaitea eta erregeen erregearekin eternitateak dirauno zeruan dohatsuen erronkan(48) gure
fedearen sariaz gozatzea.
Halabiz.

—————

(1) oste
(2) pena handitan ezartzen
(3) dakizkien
(4) gela ospetsuetan
(5) bazenekite
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(6) altxor
(7) halaber
(8) mailan
(9) liguke
(10) mailaraino
(11) diren bezalako (triste) haiek
(12) balakatuak
(13) ez ikusi nahi, etsai
(14) balitz (?)
(15) ez ezak
(16) itzul itzak gibelerat
(17) litzateke
(18) litzaidake
(19) nahastekaturik
(20) lieux (?) kilometro (?)
(21) 1789ko Iraultza handi hura baino
lehenago
(22) nunbaiteko
(23) kopeta gora-gora
(24) bazukeen
(25) geniro (≈ genezake)
(26) (hurbil) kasik
(27) ≈ ez ziroen kurri
(≈ ez zezakeen funtzionatu)
(28) diezaiogun
(29) ebasteko, lapurtzeko
(30) leherra (?) beaucoup, énormément...
(31) hastetik buru
(32) ginatekeen
(33) lehentxago bada « larogoi bat»
ere ; bi formak onak dira.
(34) lirotenak (≈ lezaketenak)
(35) grenier à fourage
(36) grinatzen (?)
(37) ibili
(38) nagokizue
(39) emaiozue
(40) « datekeela » ala
« izan daitekeela »?
(41) anitzak
(42) nonbaiteko
(43) fedea ukatu dutenak
(44) dizuegu
(45) itsusitasunaz
(46) diezaiogun
(47) guhaur
(48) mailan, lerroan
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[Euskaldunen fedea histen ari](1)
Filius hominis veniens putas inveniet fidem in terrâ Gizonaren semeak etortzen
denean, zuen ustez, kausituko ote du lurraren gainean federik? San Luken 18.
kap.

Horra behin zer galdegin zion gure Salbatzaileak haren ondotik zabilan
jende ospe(2) bati. Hitz horiek izitzen naute, Giristinoak, ezen beha nago ez
ote garenetz hurbilduak federik gabeko denbora hetarat. Dico vobis quia cito Deus
faciet vindictam. Nik erraiten dautzuet Jainkoak orduan berehala duela bere
mendekioa agertuko. Horra zer dioen oraino Salbatzaileak.
Beraz fedea lurraren gainetik ezeztatzen ikusten dugunean, zeri begira
egon behar ote gare? Jainko hasarretu baten mendekio izigarrieneri? Dico vobis
quia cito Deus faciet vindictam.
Eta fedea noiz izanen ote da hein hartan? Mundu huntako berri dakiena
mintza bedi! Noiz? Ez da ene xedea, Aditzaile Maiteak, menturaz eta agian
oraino gureganik urrun den denbora batez eta ordukotzat Jainkoak berak altxatuak dauzkan kolerazko eta mendekiozko tresorez(3) mintzatzea.
Xoilki beha nago egungo egunean fedea zertan den, beha nago Euskal
Herrian berean zertaratua den Jainkoak hainbertze gostarik emanikako
dohain preziatu hori. Ikustapen horrek bihotza erdiratzen(4) daut, eta ez
nagoke ene minak eginarazten dautan oihua adiarazi gabe. Zer, euskaldunari
ez zaio desohore bere giristinotasunari, bere arbasoen erlisioneari, zeru lurren
erregeak lurrerat ekarririkako fedeari ihes eta uko egitea?
Zer, eder eta ohore ote zaio bada jendearen izena doi-doia merezi duten
nunbaitko(5) eta nolanahiko arrotz inpio batzuez enganatuak izaitea eta heien
pentsatzeko manera ahalkagarriari jarraikitzea?
Bai mintzatu behar natzaitzue gauza hortaz. Atsegin dut preseski hemen
orai ene atzinean baitakusat Euskal Herrian [izan] daitekeen bildumarik handiena, erlisionearen gainean argituena, adimenduz ere omen atzarriena...
Oxala, denbora berean entzuna izaiten ahal banintz bertze lenguaia bereko guziez ere! Bainan bereziki norentzat mintzo ote naiz? Asko jende arrotzekin, giristinoen pentsatzeko manerak ez dituztenekin, zerbait egiteko dutenentzat. Kanpotarrak maiz ikusten dituztenentzat; beren komertzioko edo
bertze zer nahi arrazoinez kanpo herri edo hiri horietan dabiltzanentzat, orobat hemendik hain urrun itsasoz bertzalderat joan daitezkeenentzat...
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Hitz batez erlisionerik ez duten kanpotar batzuez enganatuak izaiteko
irriskutan kausi daitezkeen guzientzat. Otoi fagora nazazue zuen aztentzioneaz.
Guziak ohartuak zarezte, ene Aditzaile Maiteak, zenbait denbora huntan
munduak hartu eta oraino hartzen ari duen kanbioaz(6).
Ohartuak zarezte nola eta zein errexki den, denbora hautan, jende gisa
bat, bertze jende gisa batekin nahastekatzen, urrunekoa hurbilekoarenganat
heltzen, arrotza herrikoarekin, arima zuzena jende enganatzailearekin, bertutosa biziotsuarekin baltsan kausitzen eta fededuna fedegabekoen arterat eror tzen. Errana den bezala, gizonaren abileziak ezeztatu ditu toki batetik bertze
zoin-nahiko tokitarainoko urruntasunak. Lehen hogoi leko(7) baino aiseago
orai egin daitezke mila!
Lehenago bazagon bakotxa bere sor lekuan, bertze hanbat lekutan bere
urratsak ibili gabe, bertze jende gisa hanbatik ezagutu gabe, bertze nehungo
jenderen ez beharrik, ez gutiziarik gabe; eta nahi duzue jakin zoin zen populua egundainotik bera bere lekuan, bera ere nausi, geldi-geldia(8) gehienik utzi
behar zena? Hura zen, dio Historioak, euskalduna!
Batzuek ikustez, bertzeek aditzez, gehienek badakigu duela hiru hogoi
urte oraino, euskalduna zein azkarrik, zein garbirik, zein fierrik zagon(9) fededun eta giristino. Nor zen orduan euskaldun bati bere erlisioneaz irri egiterat
atrebituko zitzaionik? Nor zen orduan euskaldunik nunbaitko arrotz batzuen
bistan ikaretan eta herrestan, orai ainitz dabiltzan bezala, ibiliko zenik?
Duela mende bat oraino herri hautako giristinoa ez zen nehoren beldur,
bazagoen xutik eta ez zen apaltzen Jainkoaren aintzinean baizik; bazagoen
bere arbasoen leku berean, bere arbasoek erabilikako tresna berak eskuan,
heien odol bera garbirik bere zainetan, heien fedearen su eta kar bera bihotzean, heien zuzentasun eta leialtasun bera bere pentsamenduetan, bere hitzetan, bere egitatetan.
Hala izaiteak, hala bizitzeak ere, ez da dudarik, bide zuen(10) bere gozo,
bere atsegin suertea. Behinik behin bazuen bere ohorea.
Ordean geroztik eta hunat, ehun bat edo larogoi bat urte huntan asko
gauza da gertatu. Asko gauza handi, asko gauza eder, asko gauza miragarri;
ezen ez naiz baitezpada hemen jazarri nahi geroztik eta hunat gizonaren abileziak asmatu eta obratu dituen gauza on eta balioseri.
Bainan gertatu baita, denbora berean, asko gauza gaixto, itsusi, kaltekor
eta ahalkagarri ere. Frogen arabera segurik on eta eder baino ainitz gehiago.
Batzuen ona eta bertzeen kaltea pisa ahal balizte(11), zer ikus ginio(12)? Ikus
ginio esker guti duela merezi halako kaltea nausitzerat utzi duen onak eta, oro
konda, geroztik eta hunat gertatu diren kanbiamendu eta pentsu berrietan
arras guti dugula irabazi eta ainitz dugula galdu.
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Irabazi dugu zer? Zenbait laneko tresna berri, harat hunat ibiltzeko zenbait laguntza berri, zenbait lege berri, zenbait moda berri. Galdu dugu zer?
Galdu dugu fedea, galdu erlisionearentzat lehenagoko jendeak zuten errespetu hura, galdu dugu bertuteari lehenagokoek emaiten zioten estimua eta
bizioarentzat zuten higuintza, galdu dugu gizontasuna, jendetasuna bera
galdu hurrena(13) dugu.
Nori esker horiek guziak? Nori esker kalte ezin erreparatuzko horiek
guziak? Huna nori eta nolakoeri eta zeri esker. Otoi segi nazazue kondatzerat
noan ixtorio huntan.
Duela ehun bat urteren ingurua Frantzia huntan agertu ziren zenbait
gizon, zernahi gaizkiren asmatzeko, egiteko eta eginarazteko talenduz gaindituak. Gaixtagin famatu heien naturaleza halako gisarat zen plegatua nun bertutea gauza hastiagarri bat baitzitzaioten(14) eta bizio suerte guziak beti heien
gostuko gauza batzu baitziren.
Zernahi egin nahi eta ordean ez haizu zernahiren egiterat; ez haizu ebastea, ez haizu hiltzea, ez haizu nehori bidegabe[keriarik] egitea, ez haizu beren
pasione tzarren nahi bezala asetzea. Heiek preseski nahiko zuketen gauzetarik deus kasik ez haizu. Zerengatik bada gaizkia ez haizu ongia bezain ontsa
edo hobeki?
Zerengatik? Eia, ohartuko diren zerengatik? Bai eta ohartzen dire xuxen
gaizkiari emanak zaizkon traba horiek guziak heldu direla gure erlisionetik,
apezek predikatzen duten Ebanjelio hartarik. Filosofo famatu horiek beren
bizioentzat, beren tzarkerientzat, beren gaixtakerientzat trabarik ez nahi,
beraz lege debeku egilerik ez nahi, beraz erlisionerik ez nahi; arrazoin zuten!
Apezik ez nahi, apezen erranak segitzen dituztenak ez ikusi nahi; arrazoina
zuten! Beraz guardia apezeri! Guardia erlisioneari!
Horra gaixtagin horiek nun elgar aditzen duten bai eta behar dutela
nehundik ere ahal badute erlisionea errotik ezeztatu. Giristinotasuna irri
egingarri bilakarazi eta jende guzia beren iduriko ezarri. Gure erlisione sainduarentzat heien lehenbiziko oihua: «Leher eginaraz dezogun(15) infame
horri!» Gero zernahi trufa, zernahi burla, zernahi gezur, ezen berek elgarri
hau zioten: «Goazen beti gezurrez, gezurraren bortxaz bederen zerbait
sinetsaraziko diagu.» Hitz batez ez zen heiek asmatu ez zuten izigarrikeriarik.
Zer gertatzen da? Alde batetik heien iduriko izpiritu makur eta bihotz
ustel ainitz heien alde jartzen da; bertzaldetik beti izan eta izanen diren bezalako izpiritu flako eta bihotz sendimendu gabeko batzuek sinesten dituzte,
hastetik fin, heien gezur guziak. Filosofo horiek eta horien dizipuluek horrela zenbait urte bakarrez ehunka eta milaka jendea enganatzen dute eta beren
buruak gizon ohoragarri eta jakintsun batzuentzat pasarazten.
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Horra gero norenganik eta zertarik heldu den Frantzia huntan eta bertze
asko lekutan gaina hartua daukan delako filosofia hura. Paregabeko eskola
gaizkiaren egiten ikasi nahi duenarentzat. Zer atsegina zer sustengua gaixtagin
gisa guzientzat! Zer loria, zer aitzakia bertutearen maitatzeko bihotzik ez
dutenentzat! Zer konkista, zer irabazia ifernuarentzat!
Giristinoak, gure mende hau eskola hortarat ibiliz eta filosofia horren
gezurrak sinetsiz da hunela gaizkiaren gainean hain sabant bilakatua, bere
urrats guzietan hain biziatua. Erlisionearen gainean hala hoztua.
Eta oraino gehiago dena, ainitzi ohore eta balentria zaiote eskola horren
arabera altxatuak direla erakusterat emaitea, ainitzi iduritzen zaiote jaun
erronkan(16) sartzeko, izipiritu erne eta argitu batzu balire bezala ikusiak izaiteko, jende xehea baino zerbait gehiago direla aditzerat emaiteko, baitezpada
behar dutela balentria hori egin, baitezpada behar dituztela beren buruak gisa
hortan agertu.
Bide horrek norat ote garamatza? Ebanjelioaren argia horrela bere gisa
utzirik mundu hau oraino zenbait urte balin badoa bere arrazoin itsuarekin,
bere nahikunde eta pasione tzarren ondotik, bizi denak zer behar ote du
ikusi? Zernahi. Eta nolaz bada zernahi?
Huna nola. Aixtian aipatu ditugun filosofo inpio heien pentsatzeko manerak batetik bertzerat guziek besarkatzen badituzte nehork ez du ezagutuko
legetzat erlisionerik, ez eta ere nausitzat Jainkorik. Bakotxak bere legetzat hartuko du bere nahia. Beraz nahi den hura beti haizu. Gaixtaginak nahi badu
gaizki egin, harentzat haizu gaizki haren egitea. Ohoinak nahi badu ebatsi,
hura ere harentzat haizu. Nahi diren guziak haizu. Eta nola garen guziak gure
jitez gaizkirat ekarriak baikare, garen guziak lege horren arabera bakotxa bere
alde, zein gehiagoka, gaizkiaren bideari jarraikiko gare. Nork eta zerk trabatu[ko] gaitu?
Gobernamenduko legeek? Ordean, nork eginak dire lege hek? Gizon batzuek. Eta ni ere ez naiz gizona? Zer dire hek ni baino gehiago niri manatzeko egin nahi ez dudana eta debekatzeko egin nahi dudana? Bakotxak bere partetik arrazoinamendu bera eginez altxatzen balin bada lege egile horien kontra non izanen da aski soldadu, aski jandarma, legeez trufatzen direnen geldirik egonarazteko? Txarrenak amor eta horra lege guzia.
Mustrokeria bat, izenik ere ez duena, horra beraz, ene Aditzaile Maiteak,
erlisione sainduaren legetik kanpo dabilan jendetasun guzia. Ezen ez da Afrikako ez nehungo bortuetan ez lehoinik ez tigrerik, ez da mustrorik, erlisioneak estekan ez daukan jendea bezain gaixtorik.
Diozue, menturaz, ez nukeela holakorik aipatu ere behar. Diozue, menturaz, jendearen malezia nehola ere ez daitekeela izan hoinbertzetarainokoa.
Nahi duzue has nadin kondatzen, munduaren hastapenetik hunat jendearen
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izpirituak asmatu, jendearen bihotzak maitatu, jendearen eskuak obratu
dituen gaixtakeriak? Nahi duzue jakin erlisionearen legeari uko eginez geroz
jendea zertako den kapable? Horra behinik behin Kain munduan bi gizon
bakarrik izaiki eta jadanik horra bat bere anaiaren odola bere eskuz ixurtzen
duena. Eta oraino Kain bat baizik ez da, bainan Kainen ondotik bertze zenbat Kainen iduriko eta oraino areago!
Urrunago juan gabe, oraino berrikixko, zer ez da ikusi Frantziako Erreboluzione famatu hartan? Preseski aixtian aipatu ditugun filosofo heien
erranen ondotik eta heien filosofiaren kontseiluz? Orduan, orduan zen
ontsa ageri jendea zer bilakatzen den erlisionearen esteketarik libratuz
geroz! Badire oraino hemen orhoit direnak orduko izigarrikeriez eta nor ote
da gure artean bertze halako denbora bat ikusi nahi lukeenik? Gure artean
nehor.
Zuek bezala erlisionea maite dutenen artean nehor. Gure erlisionea hastio
dutenen artean ainitz. Bai erran behar dautzuet eta on da guziek jakin dezazuen. Bai ehunka eta milaka badire atseginekin ikus liotenak(17) bertze denbora bat, bertze haitada bat, duela hiru[retan] hogoi eta hiru urte(18) ikusi
izan zen bezalakoa.
Bai badire ainitz oraino gogotik ikusi nahi lituzketenak, eliza hauk zamari establia edo zuhaintegi bilakatuak, galtzada hori giristinoen odolaz gorritua, apezen gorputz zatikatuez berduratua, aldare horiek mila porroska eta
gure misterio adoragarriak oinen azpian ostikatuak.
Bai badire ehunka eta milaka guk adoratzen dugun Salbatzailearen plazan,
guk ohoratzen dugun Birjina garbiaren plazan, aldare horien gainean nahiago
luketenak oraino ikusi, zer? Edo hobeki erraiteko nor? Ez dut erran nahi,
ahalke naiz eta bertzenaz ere ez da gisa oro aipa detzadan aditzaile giristinoak ditudalarik. Non nominetur in vobis sicut decet sanctos.
Bai diot oraino, badire ainitz eta ainitz errabiaz hiratzen ari direnak, ikusiz zuen fedea eta zuen fedea kanporat agerrarazten dituen seinaleak.
Ez dakizue, ene Aditzaile Maiteak, badire jendeak kargatuak, pagatuak,
giristionen erlisionetik urrunarazteko, eta gaizki suerte guziak zilegi uzten
dituen erlisione berri baten, ahal badute gure arteraino, euskaldunetaraino
hedarazteko.
Heien esku kolpea edo heien mihi kolpeen segidak nork-nahik ezagun
detzake, ezen heieri esker ikusten dugu gutarik ainitzen baitan fedea hain flakatua(19), heieri esker gutarik ainitzen izpirituan erlisione saindua enganio
baten erronkarat(20) jautsia...
Halakorik sartu ez balitz herri hautan, halakorik ez balute ikusi herri hautarik hiri edo kanpo herri horietan ibili direnek, ez ginuen sekulan gure arbasoen fedea herri hautan hain histua kausituko.
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Hazpandarrak, hazpandar fededunak, gauza bat arras erran nahia nagozue(21). Herri huntako komertzioak, harat hunat ibiltzeko orai diren errextasunekin, zernahi jende gisaren, zernahi leku eta usaia gisaren ikusteko kasuan
ezartzen zaituzte.
Bazabiltzate ainitzak edo kanpo herri horietan, edo zenbait hiritan, bazabiltzate itsasoz bertzaldean ere. Leku horietan guzietan aurkitzen ditutzue
jende gisa batzu beren erlisione eskasaz zuen aintzinean balentria egiten dutenak, beharbada zuen erlisioneaz trufatzen zaituztenak.
Menturaz uste duzue hiritar batzu direlakotz edo fantsesian trebe direlakotz edo oraino jaun gisa jauntzirik dabiltzalakotz, uste duzue heien erran
guziak gizon jakintsun, gizon izpiritu handitako batzuen erranak direla, uste
duzue heiek egiten dituzten guziak eder eta ohoragarri direla...
Emozue(22) bada ontsa zuen buruari, erlisionerik ez duen gizona ez xoilki deus onik, ez deus handirik ez dela, bainan oraino doi-doia dela gizona,
doi-doia dela jendea.
Bizkitartean zenbat gure artean ez ote da horrelakoen aintzinean ahalke
denik giristino dela aitortzeko? Ez zaiote batzueri batere eder aditzea: «Zu,
erlisioneari hainbertze atxikitzen dioten euskaldun hetarik ahal zare?» Vere tu
ex illis es nam et loquela tua manifestum te facit.
Afruntu bat zaiote kanpotarren bistan gisa hortan erakustsiak eta ezagutuak izaitea eta gero horra nun beren etorki noblea ukatu edo gorde nahiz,
horra nun abiatzen diren kanpotar heiek bezal-bezala egiten, inpioarena egiten, libertinarena egiten. Izpiritu herbailak, bihotz ustelak!
Zuek, zuek! Euskaldunak zareztela? Zuek, euskaldunaren begi kolpe bat
ere merezi ez duten nunbaitko ergel batzuen aintzinean izitzen, herrestan jartzen eta bai zuek, zuek bihotz odolik gabekoak, zuek euskaldunak zareztela?
Fa! Euskaldunak bere erlisione eder eta ohoragarriari arnegu eginik(23), federik ez duten jende batzuen erronkaraino(24) behar duela jautsi, hain behera,
hain goradanik? Bestia(25) batzuen bizitze ahalkagarria gutarik ainitzek behar
dutela besarkatu? Jainkorik ez balitz bezala euskalduna behar dela nolanahi
bizi eta nolanahi hil? Fa!
Otoi Jauna urrun zazu gure lekuetarik zorigaitz izigarri hori, urrun zazu
gureganik gure fedea galarazi nahiz dabiltzan guziak.
Zu nahi zaitugu oraino gure nausitzat, gure erregetzat; zu zaitugu beti
ezagutuko gure Jainkotzat. Ezen badakigu nor zaren eta ohore zaiku zure zerbitzatzea; badakigu nolakoa zaren, zu mundu huntan ahalkerik gabe zerbitzatzen zaituztenentzat; badakigu egun batez nola gaitutzun sariztatuko zure
lorian.
Halabiz.

[ Euskaldunen fedea histen ari ]
221

—————

(1) Paratzailearen oharra. Aitzineko predikuaren eite handia du honek. Prediku beraren
bigarren kopia bat izatea ere ez litzateke batere harritzeko. Ez da arras berdina halere, baditu aldaketaño batzuk eta horien ikertzea balioko zaie beharbada zenbaiti...
(2) oste
(3) altxor
(4) pena handitan ezartzen
(5) nunbaiteko
(6) kanbiamenduaz, aldaketaz
(7) lieux (?) kilometro (?)
(8) kitzikatu gabe utzi behar dena
(9) zegoen
(10) bazukeen
(11) balitez edo balira
(12) geniro (≈ genezake)
(13) kasik
(14) baitzitzaien
(15) diezaiogun
(16) mailan
(17) lirotenak (≈ lezaketenak)
(18) 63 + 1792 = 1855koa ote da prediku hau?
(19) ahuldua, alditxartua
(20) mailarat
(21) nagokizue
(22) emaiozue
(23) uko eginik
(24) mailaraino
(25) abere (basa?)
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[Debozionea]

Veri adoratores... nam et Pater tales quærit qui adorent eum . Adoratzaile egiazkoez
adoratua izan nahi du gure zeruko Aitak. Jondoni Joaniren Ebanjelioan IV. kap.
Giristino Maiteak,
Jainkoa beti handi da, beti laudagarri, beti miragarri. Orobat Jainkozko
gauza guziak beti dire handi, beti dire laudagarri.
Zoin dire ordean Jainkozko gauza hek? Hek dire ongiaren ez xoilki izena,
bainan oraino izana berekin duten guziak. Hek dire gure erlisioneko lege sainduak edo manatzen edo onesten dituen guziak. Hek dire hitz batez Jainkoaren gogorako diren gauza guziak.
Beraz ontsa eder ahal da eta ontsa laudagarri gauza heien alderat norbaitek dukeen lehia bizia eta kar garbia.
Arren, zer du izena lehia bizi eta kar garbi horrek? Debozionea.
Gauza handia, haatik, aipatu dut hori! Errazue garbiki, ene Aditzaile Maiteak, guziek pentsatzeko manera bera ote dugu debozionearen gainean? Debozioneak badu kanpoa, badu barnea, badu bere gisako itxura, badu bere egiazko funtsa ere. Eia nundik eta nola behatzen zaion da guzia.
Ainitzi agradatzen(1) zaiote kanpo eta itxura hura. Hortik zenbat jende
debot!
Ainitzek, hala-hala(2), kasu guti egiten diote barnetikako funts balios
hari... Hortik zein jende debot guti! Zeinen alde mintzatu ote behar dut?
Jende debot ainitz fama da badela herri huntan. Horra arrazoin bat zoinarengatik hobe baititut, xuhur badut(3), ene hitzak ontsa neurtu...
Fagora nazazue apur bat zuen atentzioneaz.
Debozionea eta jende debota, bat ote dire ala biga? Nik dakidana da galde
horri eman dakiozkeela(4) errepusta gisa bat baino gehiago. Debozionea eta
jende debota bat ote dire ala biga? Noiz nola: batzuetan bat, bertzeetan biga...
Dugun, arren, lehenik ikus zertan datzan(5) debozionea. Debozionean sartzen da, behinik behin, Jainkoaren amodioa; graziazko estatuari eta bekatu mortalik gabe izaiteari eratxikia zaion amodio edo karitate hura. Halako gisaz nun
amodio edo karitate hura gabe ez baitaiteke [izan] debozionerik. Hobeki erraiteko debozionea, funtserat joan-eta, ez da bertzerik, baizik Jainkoaren amodio
hura bera, bainan indar, lehia eta kar berezi batekilakoa delarik. Karitatezko bertuteak eginarazten daukun ongia, debozioneak eginaraziko dauku gogotikago.
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Karitatezko bertuteak begirarazten balin baderauzku(6) Jainkoaren manamenduak, debozioneak begiraraziko derauzkigu(7) are hobeki, are kartsukiago, are xehetasun eta arta gehiagorekin. Bistan da debozione hori dela bertute bat nornahirentzat on eta salbagarri dena. Bainan debozioneak, debozione
izaiteko, baditu bere legeak eta bere erregelak.
Lege eta erregela hetarik segurena eta zuzenena, huna: estatu bakotxak nolako eginbideak eta heien araberako debozionea. Erran diezadazue(8) holakoak
edo halakoak zer lehia, zer arta, zer xedea erakusten duen bere estatuko eginbideen alderat eta laster erranen dautzuet(9) zer den haina haren(10) debozionea.
Bere estatuko eginbideetarik kanpo dabilana, kanpo dabila debozionetik.
Beraz lehenbizikorik nork-berak ezagut betza(11) bere estatuko eginbideak,
gero heien gainean eta heien arabera molda beza bere debozionea. Fraide
baten debozionea ez liteke(12) gisa aita familiako batentzat; ez [eta] serora
batena bere menaiuari(13) kontu egin behar duen ama familiako batentzat.
Bizkitartean bada, debozioneak badu alderdi bat, sail bat nornahirentzat,
zernahi estaturentzat beti bera dena: hura da bihotzeko sendimendua. Hura
da egiten diren gauza guzietan Jainkoaren gogorat egiteko xedea. Hura da
Jainkoaren, ahal den guziez eta ahal den gauza guzietan eta ahal den bezain
ontsa, ohoratzeko lehia eta erresaka(14) laudagarri hura.
Erran dut aixtian ez daitekeela [izan] debozionerik Jainkoaren amodioz
eginikakorik baizik. Orai guardia bertze gauza huni: ez da Jainkoaren amodio
egiazkorik lagun protximoaren(15) alderako karitatea gabe.
Beraz, baitezpada debozionean sartzen da lagun protximoaren alderako
karitatea ere. Halako gisaz nun debozione egiazkoa duenak nornahi bihotzez
maite baitu, nornahirentzat on zerbait erraiteko baitu, nornahiren alderat
baitu bihotz bat izan ahala ona, eta bihotz on haren araberako obrak agerrarazten baititu, bertzeen hutsen estaltzea laket baitzaio eta nahiago bailuke
berak zernahi sofritu norbait penetan eta sofritzen ikusi baino; nornahirentzat begitarte eta grazia onez betea baita, eta bere buruari bortxa egiten baitio behar den aldi guziez bertzeren gosturat bere gostuaren plegatzeko.
Daukat nik gisa hartako debozionea duena baino maitagarriagorik nehor
ez daitekeela [izan]. Bainan nun dire holako debozionea dutenak? Zertarik
heldu dire erran komun hauk? Jende debota: jende esker gaixtokoa; jende
debota: jende bihotz gogorrekoa; jende debota: jende gaizki errailea; jende
debota: jende bakaiztia, pazientzia laburrekoa, pitz errexa; jende debota: jende
herratsua; jende debota: bertzeen urratsez, bereez baino gehiago okupatua;
jende debota: jende salataria; jende debota: jende ongiaren beraren gaizkirat
itzultzailea; jende debota: ororen gainetik, kasta medisenta eta kalomniosa...
Giristinoak, erran komun horiek ez dire nik pentsatuak. Aspaldi zeronek(16) nik bezain ontsa badakizkatzue(17). Jesu-Kristoren denboran berean
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jende debot gisa hortarik frango bazen. Eta Ebanjelioa ausarki mintzo zaiku
heien gainean: Væ vobis phariseis, quia præteritis judicium et charitatem Dei. Væ vobis, scribæ et pharisæi hypocritæ, quia clauditis regnum cælorum ante homines: vos enim non intratis,
nec introeuntem sinitis intrare. Zorigaitz zueri, farisauak, Jainkoaren karitateaz eta
jujamenduez hain guti kasu ari zareztenak. Zorigaitz zueri, eskribau eta farisau hipokritak(18) zeren zeruko erresuma hesten batiozuete(19) han sar litezkeen asko gizoneri. Zeronek ez baitzarezte sartuko, eta han sartu nahiz dagozinak(20) ez baititutzue utzi nahi sartzerat.
Zuetarik zenbait, ene Aditzaile Maiteak, harrituak dagozi ene mintzatzeko manera huntaz. Apez bat jende deboten kontra horrela altxatzea! Nork
konpreni dio(21)? Nork gisa kausi dezake? Guziek, Giristinoak, konpreni eta
gisa kausi dezakezue.
Entzun nazazue eta elgar adi dezagun. Debozione egiazkoaren alde naiz
eta gisa guziz haste-hastetik hori adiarazterat eman dautzuet. Bainan nola
nahi duzue mintza nadin beren bizioak, beren nahaskeriak, debozione delako
baten kapaz(22) estali edo beztitu nahi dituzten hetaz? Ez ez, ez ditut haina
hek(23) jende debotzat hartzen. Bainan heien asko itxurek eta itxura heiek
emanarazten dioten izenak, nolazpait ere, jende debot[aren] erronkan(24)
sarrarazten ditu. Hortik enganio izigarri bat. Ikusiz haina hek nolakoak diren,
askok uste dute debozioneak dituela halakatu: heien hutsak beraz debozionearen gain. Zer loria, zer atsegina ifernuko etsaiarentzat!
Ez ez, Giristino Maiteak, ez eman heien hutsetarik bihibat debozionearen
gain, bainan bai debozione eskasaren gain. Debozione egiazkoak ez du sekulan nehor halakatu.
Badire, badire frango bertze gisa batetakoak; badire Hazparnen ere ber tze
nun-nahi bezala, jende debot zinezkoaren, izen zinezkoari, jende debot egiazkoaren izena funski eta egiazki juntatzen dutenak. Badire beren debozioneari
gisa guziz ohore egiten diotenak. Heien debozioneari begira[tu] eta: hau
debozione maitagarria! dio nork-nahik. Hauk(25) jende ixilak, atsegin egileak!
Beren urratsetan barna ontsa dabiltzalakotz, bertzeen urratsez erraiteko guti
dutenak! Beren eginbideeri artoski jarraikiak direlakotz, nork zer huts egiten
duen bila eta begira ez dabiltzanak.
Nornahirentzat errespetuz beteak direlakotz berak errespetagarri direnak.
Jende hautak eta gisakoak, gaizkia ikusirik ere zerbait karitatezko arrazoinez
gaizki hura estaliko dutenak. Ofizio gisa guzietan hurbiltzeko aditzen ez zaiotela aitortzen dutenak. Halakoeri jestu guti ikusiko diotegu egiten eta bazter
guti nahasten. Hek dire hek Jainkoaren gogorako arima debot egiazkoak!
Hetaz nehork ez lio(26) egin aski laudorio. Bizi dire deus handirik egiten ez
balute bezala gutartean; bainan gure estimuak, uste ez dutelarik, altxatuak
dauzka zeruetan gora. Heien ongi eginak, heien obra onak hedatuz doatzi
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beharretan kausitzen diren guzietarat eta ez dire baratzen beren ahalen Jainkoaren arabera baliaraztetik.
Beraz, Giristinoak, debozionea gauza ederra dela jendeen artean. Dugun
guziek, bai zuek, bai nik, kartsuki galde[gin] bertute hori gure Jainkoari. Ezen
harenganik dire jausten gauza onak eta onak baino hobe guziak. Hura da
dohain laudagarri eta perfet guzien iturri gaindika doana.
Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum. Berak egun batez Jainko handi harek, emanen derauku(27), berarenganik
ardietsirikako bertuteen saria.
Halabiz

—————

(1) aldiz (adiera hori izan dezake bai
Senperen bai eta Beskoitzen ere)
(2) gustatzen
(3) zuhurki ibiltzekotan
(4) dakizkiokeela
(5) en quoi consiste...
(6) badizkigu
(7) dizkigu
(8) iezadazue
(9) dizuet
(10) delako haren
(11) bitza
(12) litzateke
(13) etxe barneko lanari
(14) presaka, zein lehenka
(15) aldeko laguna
(16) zuihaurk, zeuk
(17) badakizkizue
(18) faltsuak
(19) baitiezue
(20) daudenak
(21) diro (≈ dezake)
(22) cape, estalki arrunt zerbait
(23) delako (triste) haiek
(24) mailan, lerroan
(25) «Hauk [dire] jende ixilak»
balitz bezala
(26) liro (≈ lezake)
(27) digu
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[Herio eta heriotze](1)
O mors quam amara est memoria tua! O herioa! zer gauza kiratsa hire orhoitzapena!
(Hitz horiek hartuak ditut Testament Zaharretik Eklesiastikoaren berrogoita hamargarren kapitulutik)

Herioa! izen horren aipatzeak berak nori ez dio emaiten bere gisako lazdura bat...
Herioa! aipa zozu(2) den gutieneko ezagutza duen haur bati: haur hura izituko zaitzu.
Herioa! aipa zozu gaztetasuneko indarraz eta trenpu ederraz loriatua
dagoenari, xuxen(3) gogo alegera hura ilunduko zaio, eta norapait ere kexatuko da gauza dorpe batek bihotza zapatzen balio bezala...
Herioa! aipa zozu adin handi bat jadanik berekin dakarkeenari: lotsatuko
zaitzu bere sekulako arrasta(4) Jainkoaren partez irakurtzen bazinio bezala...
Herioa! aipa zozu eri denari, bai eta orobat osasuna duenari, aipa zozu
eternitateaz orhoitu gabe bere bizia atseginetan daramanari...
Herioa! aipa zozu irriz dagoenari. Orori aipamen horrek emaiten diote(5)
halako izialdura bat; ezen ororentzat herioa beti da herio...
Bai herioa ororentzat beti herio; egunaz, gauaz, kanpoan, barnean, auzoan, etxean. Herioa, nun-nahi herio! Herioa noiznahi herio! Herioa nornahirentzat herio!
Ikusi izan dire jende segurki ez axolatuak, deuseren beldur ez zirenak,
deuserentzat, nehorentzat errespeturik ez zutenak, beren irri eta trufetan zernahiri eskarnio egiten. Bet-betan horra ihurtzuri karraska bat heien buruaren
gaineko aldetik. Beha zozuete(6) orai jende balentriatsu horieri. Ixildu, bai ixildu! Aixtian zer irriak, orai zer ikara! Ihurtzuriak aipatu diote herioa!
Oxala, herio hori ez balitz izen bat baizik! Oxala, herioa aipatu ikararekin
aipatu eta guziak hortan akabo balire! Bainan mundu hunen bazter guzietarat begira eta zer dakusat? Zer ote da jendaia guzien gainean hedatua dagoen
itzal ilun eta dorpe hori? Hori da herioa delako haren itzala. Ai herioa ez
balitz itzal bat baizik!
Banago begira itzal horren azpian dabiltzaneri eta ohartzen naiz aixtian
oraino ikusten nituen hetarik ainitzak ez direla gehiago ageri. Eta berriz nun
dabiltza bertze jende horiek arropa beltz batzu soinean, begietarik nigarra
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dariotela(7)? Eta zer ote da jende hoien aintzinean lau gizonek daramaten
gauza hori? Duela hogoi eta lau oren bazen beraz gizon bat zuek eta ni bezala bizi zena. Hil da arte huntan eta orai hura daramate ehorzterat. Orai arterainoko guzieri gauza bera zaiote gertatu.
Holakoak dire herioaren kolpeak. Ai bederen hortan gelditzen balitz! Ez
ez, arrasta emana da, herioa ez da geldituko, eta gure aintzinekoek bezain
ontsa guk ere behar dugu herioa jastatu. Statutum est omnibus hominibus semel mori.
Ez dugu zeren egia handi hori uka, ez dugu zeren ahantz, ez dugu zeren
gure gogoa barraia mundu huntako ezdeuskerietan, ez dugu zeren egin ez axolatuarena, ez dugu zeren ihesari abia. Herioa beti herio! Guretzat bertzentzat
bezala, herioa beti berdin herio! Orai arterainokoan herio harek ihes egile
guziak atzeman ditu; indar guziak jostetan bezala bentzutu eta suntsiarazi
ditu.
Ordean nork konda herioak orai arterainokoan egin dituen kolpeak?
Nork konda oraino egin gogo dituenak? Nork asma oraino zer egin dezakeen? Nork erran nortarik abiatu gogo duen? Eta zenbatak(8) kolpez ereman
detzakeen?
Zer nahi izan dadin, guk segurik ez dugu eskapurik. Ezeztatu dire gure
aintzineko guziak eta orai gure aldia, gu gare herioak lehenbizi[ko]rik atxeman behar gaituenak, ezen ez da jazartzen bizi direneri baizik. Sortu gare bai:
horra herioa gure aintzinean gure begiztatzen.
Noizko? Berak daki. Lotzen gare bai bizia erraiten diogun bide horri;
urrats bakotxak hurbiltzen gaitu herioarenganik eta sekulan ezin geldi eta beti
nahitez aintzina joan behar eta behin ere ez jakin zenbat urrats gelditzen zaikun egiteko; jakin herioa gure goait dagoela eta ez jakin nun?
Hanbat gaixtoago beraz ohargabean atzemana izaiten denarentzat. Hartaraz geroz ez da gibelerat itzultzerik; ez da berriz abiatzerik.
Hanbat gaixtoago leize bati buruz begiak itsuturik doanarentzat!
Bai, maiz eta ardura itsutzen ditugu gure begiak, herio hura beti bistan ez
ikusi nahiz: izitzen gaitu haren orhoitzapenak berak eta nahiago dugu alegeraki eraman gure bizia. Bainan zer probetxu dugu ordean gisa hortan itsuturik ere?
Herioa ez dago begira noiz begiratuko diogun, hura guri begira dago,
harek bere orena badu eta aski da, guk nahi edo ez nahi, guk jakin edo ez
jakin, hari igual zaio. Ordean guri igual zaiku? Hots, bakotxak bere baitan
eman bezo(9) galde horri errepusta.
Horra gizon bat presondegi batetik lekora bertze legezko gizon batzuez
inguraturik jende oste baten erdian doana. Hauxe dugu gizonaren begitarte
ilun eta desegina! Norat daramate gizon hori? Hiltzerat. Gizon hori hiltzerat?
Ai, hala da! Zerbaitgatik aurpegi tristeziaren bortxaz iraungitu hori! Zerbai-

[ Herio eta heriotze ]
253

tgatik bihotz erdiratu baten azken estrosadak(10) salatzen dauzkidan itxura
urrikalgarri hori.
O, hiltzerat balin badaramate arrazoin du mundu huntako arinkeriak bere
gogotik urrun utzirik jadanik hain hurbildua duen heriotze hartaz orhoitzea.
Haren plazan izan-eta zer egin ote ginezake geronek(11)? Ai herioa gauza latza
dela hurbildanik ikusten denean!
Horra hor bertze batzu ontsa alegerarik doatzinak. Emozue(12) horieri
arinkeria, emozue erhokeria zernahi... Bozkarioz nehun ezin dagozi... Aixtian
hiltzerat zeramaten gizon hura ikus eta hauk ikus, zer diferentzia! Norat
zoazte, hots, hoin airoski? Otoi erradazue, norat zoazte horrenbertze irri eta
josteten erdian? Ez naute ordean aditzen ere beren harrabotsekin, ez naute
ikusten ere; badute bertze egitekorik beren barraiamendu eta zorokeria guziekin.
Nork ihardetsiko daut bada norat doatzin jende horiek: beren iduriko
adiskide batzuenganat? Nork sinets lio(13)? Ote dakite berek?
Bai badakite, bainan ez dire kasu hari. Zer herioaren eskuetarat joaiki eta
ez kasu hari? Zer, jakin gutien ustean hil behar dutela eta ez kasu hari! Hauxe
da itsumendua! Hauxe da erhokeria!
Giristino Maiteak, zenbatak(8) ez dire bizi egungo egunean itsumendu eta
erhokeria hortan? Ikusirik baizik ez daiteke sinets.
Nor orhoitzen da hiltzeaz, nor? Badire giristino batzu, arima Jainkotiar
batzu, beren bizia sainduki daramatelakotz herioarenganik deus ere beldur tzekorik ez dutenak, herioarenganik atseginik baizik igurikitzen ez dutenak.
Hek bai hek maiz orhoitzen dire hiltzeaz!
Bainan badire bertze giristino batzu zernahi bekatuz beren arima zikindua
daukatenak eta egun batez jujatu behar dituen Jainko handi haren etsai direlakotz herioaren beldur izaiteko arrazoin guziak dituztenak, hil eta berehala
ezin erranezko zorigaitz bati, eternitateak dirauno, lotu behar direnak. Eta
preseski hek, bai hek dire bada herioaz gutienik orhoitzen direnak, hek dire
beren hiltzeko oren lazgarri hartaz kasu gutienik egiten dutenak, hek dire
heriotzeaz mintzatzen aditu ere nahi ez dutenak.
Ori, huna mundutar bat nun heldu zaitan bere aitzakia suerteekin: «Ez
naiz jauna zuk uste bezain itsu eta zoroa, heriotzearen orhoitzapena niganik
urruntzen dudanean. Alaienen(14) bada bistan da mundu huntan gizonaren
bizia berenaz ere aski tristea dela, heriotzearen orhoitzapen hortaz oraino
gehiago tristarazi gabe. Ahal bezain alegeraki bizitzeak ez du bere parerik.
Bego beraz herio hura bere gisa, gure gogoa hari begira ilundu gabe.»
Bego herio hura... aise diozu! Aski balitz bai erraitea: utz nazak ene gisa,
nik hire gisa uzten hautan(15) bezala. Bego herioa bere gisa... aise diozu. Uste
duzu naski egonen zaitzula zureganik urrun; zure izpiritutik urrun daukazu-
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lakotz. Jakin zazu zu bezalako batez trufatzen usatua dela eta noiz ere iduritzen baitzaitzu zureganik gehienik urrundua dela, preseski orduan duzula
menturaz hurbilenik. Emanen ote dautzu(16) denbora zure baitan sartzeko(17)
eta Jainkoaren aintzinean agertu gabe zure makurren zuzentzeko...
Kasu ari da bada herio hura zure onaz edo gaitzaz. Zuri bere kolpe izigarri hura eman eta ez du harek zurekin bertze egitekorik.
Hurbildua zinuela, zureganat heldu zela, lehenago behar zinen ohartu.
Zure orena, zuk ez nehork ez dakien oren hura, etorriz geroz: zuk herioari
otoitz eta herioak zuri eskarnio. Egundainoko guzieri ez zaiote bertzerik gertatu. Orai zeronek ikus eia atsegin zinukeen herioaz orhoitu gabe herioaz uste
gabetan atzemana izaitea.
Bai diozu oraino nolazpait bederen bizi hau alegeraki nahi zinukeela eraman. Orai sinets nazazu, badire giristino batzu beren gaztetasuneko heinik
ederrenean berean maiz eta ardura beren heriotzea gogoan dabilkatenak(18);
eta ez zazula(19) uste izan, horrengatik, beren denbora tristeki daramatela!
Ezen heriotzeaz orhoituz, hartzen dituzte heriotze haren beldur ez izaiteko bideak... Zernahi gerta ere ezartzen dute beren arima heriotzeak minik ez
egiteko trenpu hartan. Beren kontzientzia bake gozo hartan dutelarik, herioaren aurpegiak ez ditu izitzen, deusek haren partetik ez ditu lotsatzen; eta
herioa etortzen zaiotenean adiskide bati bezala behatzen diote...
Geroz goiti heriotzeak ez badiote arima garbi heieri griñarik emaiten, zerk
kexatuko ditu mundu huntan? Eta mundu huntan den gauzarik kexagarrienaz
ez balin baditu kexatzen, zerk trabatuko ditu bozkarioan eta alegerarik bizitzetik? Hots, aitorrazu(20), ez dea hori bistan den gauza bat? Eta aixtian baitzinion alegeraki bizitzeak ez duela bere parerik, errazu orai, otoi, enekin batean heriotzearenganik(21) deus beldur[rik] ez izaiteak ez duela bere parerik.
Nahi duzu orai nik erran ene pentsatzeko manera zuk diozun bizitze alegera, bizitze barraiatu haren gainean? Heriotzearen orhoitzapena zure izpiritutik
urrunduz, bizi zare ez da dudarik, arabera hartarat; orai erran nahi dut bizi zarela behinere hil behar ez bazinu bezala, bizi zarela heriotzeak zuretzat segidarik
ez balu bezala. Bizkitartean badakizu gisa hartako bizitzeari zer heriotze izigarria darraikon(22), badakizu gisa hartako heriotzeari zer eternitate lazgarria
darraikon. Horiek oro dire zuretzat gauza batzu ezin arras ahantziak
Beraz, nahitez, bortxatua zare ikaretan egoiterat zure denbora guzia, eta gero
zer? Ikaretan egoiterat bortxatua zarelarik, nahi zinuke bizi alegeraki? Ez zare
bada ohartzen hori izan ez daitekeen gauza bat dela? Zeren ondotik zabiltza
bada, zeren ondotik? Geroago eta gutiago ikaratzeko arrazoinen ondotik. Zer
irabazten duzu zure gogotik heriotzearen orhoitzapena urrunduz? Behinik
behin herioa ez duzu urruntzen eta emaiten diozu eskua, gutienik uste duzunean, zure atzemateko, zure estaturik deitoragarrienean suprenitzeko(23).
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Bai, giristinoak, heriotzearen orhoitzapenari ihes egitea, ikusten duzue
itsumendu eta erhokerietan handiena dela. Eta diot bertzalde gauzetan kaltekorrena dela.
Ez natzaitzue hemen mintzatuko heriotzearen ahanzte horrek mundu huntan berean, populuen artean, gutarik bakotxaren baitan egiten dituen kalte ezin
kondatuzkoez. Hasteraz geroz sobera gauza pena egingarri behar nuke aipatu.
Zertan erakutsiko derautzuet(24 bada itsumendu eta erhokeria horren kaltea? Ifernuko leizeak behar nerauzkizueke(25) hemen ideki.
Nork erran, nork asma, egoitza izigarri hortan, suzko itsaso hortan
pulunpatuak dagotzin(26) dohakabeek pairatzen dituzten tormentak(27)!
Arima dohakabeak zerk zaituzte hortaratu, nola erori zarezte suzko leize
horren erraietarat, otoi erraguzue jakin dezagun zuen betiereko zorigaitzetik
gure buruen beiratzen.
Giristinoak, huna beren hortz-karraska eta nigar-marrumen erditik orroaz
zer ihardesten deraukuten(28): «Gure heriotzeaz orhoitu bagine munduan bizi
ginelarik ez ginen hunat aurdikiak izanen. Herioak, ordean, atzeman gaitu
batere ohartzen ez ginelarik eta atzeman gure bekatuekin, gure krima, gure gaztetasuneko arinkeriekin, eta atzeman bezala ezarri gaitu Jainko geronek hasarrarazirikako haren eskuetan. Oi, orhoitu bagine zer behar zitzaikun gertatu!»
Giristinoak, orhoit gaitezen gu bederen denbora deno, orhoit gaitezen
Jesu-Kristoren erranaz, herioa ohoin baten pare, gutien ustean, etorriko dela
gure gainerat, eta nola ere nahi baikinuke orduan gertatu, arabera hartarat egin
detzagun gure urratsak, arabera hartarat molda gure kontzientzia.
Giristino Maiteak, huna nun garen memento huntan zenbait ehun arima,
eliza huntarat bilduak. Jaz egungo egun hunekin bide zinezten bederen ber tze hunenbertze Bainan jaz hemen zirenetarik asko aurten ez zaizkigu ageri.
Ez du oraino bi oren herri huntako hilez kondu atxikitzen duen liburuari
begira egona naizela...
Liburu hartan ikusi dut jazko astearte ihautetik(29) hunat hil dela zuen artean hiruretan hogoita hamabortz presuna larri, haurrak oraino bertzalde. Heietarik gehienek ez bide zuten amesten ere urte huntan hil behar zutelakorik. Heieri gertatu zaiotena bertze urte huntan gutarik zenbati ez zaiote behar gertatu?
Orai ni mintzo natzaitzuen denboran herioa hemen dabila gure artean
aintzinetik begiztatzen, aintzinetik hautatzen bertze hiruretan hogoita hamabortzen inguru hura. Bat baizik ez balitz ere, ikaratu behar ginuke bakotxak
bere buruari galdetuz: bat hura ni ote naiz? Nork erran ahal lio(30) ezetz? Eta
baten plazan behar balin badire hiruretan hogoita hamabortz nork segura(31)
dezake ez dela(32) heietarik izanen?
Gutarik nor hilen ote da hilabete huntan? Nor hilen da aste huntan? Ez
dakigu herioak nor hautatu duen. Erran dezagun bakotxak gure buruari: men-
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turaz ni? Menturaz bihar goiza gabe ni hilen naiz? Zertako ez? Zertako niri
ez zait gertatuko bertze hainbertzeri gertatzen zaiotena?
Ni gau huntan hil naitekeela! Zertako ez? Ni bezalako bat bada gau huntan hil beharrik!
— Beati qui in Domino moriuntur!
— Dohatsu Jaunaren grazian hiltzen direnak!
—————
(1) herioa: la mort / heriotzea : mourrir
(2) ezaiozu
(3) berehala (?)
(4) ≈ arrêt de mort
(5) die
(6) ezaiezue
(7) dariela
(87) zenbat
(9) biezaio
(10) taupadak (?)
(11) guhaurk
(12) emaiozue
(13) liro (≈ lezake)
(14) alabaina (?)
(15) haudan
(16) dizu
(17) ≈ bere buruaz gogoetatzeko
(18) darabiltenak
(19) ez ezazu
(20) aitor ezazu
(21) Hor ez ote zen hobeki izanen
«herioarenganik» edo «heriotzearen»?
(22) darraion (jarraikitzen zaion)
(23) ohargabean harrapatzeko
(24) dizuet
(25) nizkizueke
(26) murgilduak dauden
(27) torturak
(28) diguten
(29) Asteart ihaute: beraz “Hauste”
eguneko predikua dukegu hau.
(30) liro (≈ lezake)
(31) segurta
(32) naizela
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HIZTEGITXOA

Abarketa : egur xehe bila
Abian : sur le point de...
Adargoia : goiko adarra
Ados : berdinketa pilotan
Ahalke : lotsa
Aihen : sarmentua
Aiher : nahikari bizia, joera
Aisian : diru kezkarik gabe
Alegia : itxuraz
Alhatu : paître
Altxatu : gorde // jaso
Amarru : azerikeria
Amaxo : amatxi, amona
Amiamoko : héron // cigogne
Aña : pertsona izena
Aralde : taldea
Ardietsi : erdietsi, lortu
Ardura : maiz, askotan
Arraildu : zarratatu, urratu
Arta : arreta, ardura
Atxeman : ikus Atzeman
Atxiki : eutsi, mantendu
Atzeman : harrapatu
Auhen : deitore
Ausiki : hozka egin
Ausin : asun, osina
Azkar : sendoa
Aztura : ohitura
Baizen : baizik
Balanbatu : balantzaka ibili

Balakatu : bildu lausenguz
Balinba : oxala !
Baltsa : konpainia
Baraxe : poliki, astiro
Barbera : medikua
Begiratu : babestu, zaindu
Behatu : so egin
Beharra : behartsua
Beharrik : eskerrak, zorionez
Beilari : erromes, pelegrina
Beiratu : ikus Begiratu
Berex : bereiz
Berga : luzera-neurria
Bermatu : garantizatu // gogor
jokatu
Bertzenaz : bertzela
Besainka : boleaz, pilotan
Betan : batean, elkarrekin
Bet-betan : bat-batean
Betirisants : gosetearen izengoitia
Bihi : alea
Bikhe : gai ilun itsaskorra
Bipildu : larrutu, lumatu
Bultu : irudia
Burrego : bourreau / berdugoa
Buru has : buru hutsik
Den mendren : den gutiena
Deskustatu : nazkatu, higuindu
Dirudi : irudi du, irudia
Dorpegitu : moteldu, baldartu
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Ebatsi : lapurtu, ohostu
Egitate : egintza
(Norbaiti) egon : (norbaiti) fidatu
(Han) egoki da : (han) dago
Egurketa : egur bila
Eho : xehatu, birrindu
Eiki : benetan, egiaz
Engoitirik : engoitik
Erasi : marmaran ari izan
Eredin : eriden, aurkitu
Erhi : eskuko behatza
Erkatz : erratza
Errefera : erantzuna pilotan
Esondatu : suggérer
Esteka : lotura, lokarria
Ezkabea : teigne // tin
Ezkaratze : etxeko sarrera
Ezkila : kanpaia
Ezproin : ergot/ espuela
Frikun : doilor, zitala
Fundibil : prodigoa
Gaindi : barna, zehar
Gaindian : gainezka
Gaitz : handia, gogorra
Gaitzi izan : pena hartu
Gaixto : zaila // gaiztoa
Galdetu : eskatu; galdatu
Gan : joan
Gantza : koipe, urin, gizena
Gantzudura : olioduraztatua
Gatibo : presoa
Geriza : babesa
G(u)aki : joaki
(harat gaki da ≈ harat doa)
Guardia eman : erne ibili
Guziz : batik bat
Haitada : saioa

Haizu : zilegi
Hala hala : halaxe
Hamikatu : gose handiaz
Hargatik : haatik
Haroa : brouhaha
Harpe : haitzuloa
Harrabots : zarata, zalaparta
Hats hantu : essoufflé
Hatsbera : hasperena
Haugi : hator ! («jaugin» aditzetik)
Hauta : aparta, aukerakoa
Hauteman : somatu, antzeman
Hautu : hautapena
Hazi : elikatu, jatera eman
Hazkurri : janaria
Hegi : ertz, bazterra
Heia : barrukia, estalpea
Heiagora : oihua, deiadarra
Herabe : lotsa, ahalkea
Herbail : ahul, makala
Herrestan : arrastaka
Hertsatu : contraindre, estutu
Hezi : menperatu, baretu
Higanot : protestant
Hiratu : argaldu, indargabetu
Histu : kolorea galdu
Hits : kolorea galdurik, triste
Hobi : hilobi, tunba
Hordi : mozkorra
Hormatu : izoztu
Hortako : horrengatik
Huiatu : zakurrak uxatu
Ihardetsi : erantzun
Ihurtzuri : ortzi, trumoia
Ilaun : ezer ez, ezdeus
Ilki : jalgi, irten, atera
Inarrosi : astindu
Inara : ainara
Itzaldu : ezkutatu, gorde
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Izaiki : izaki
Jakina : jakintsua
Jastatu : dastatu
Jazarri : eraso, aurka egin
Jite : etorki, izaera
Jukutria : azerikeria
Kalaka : elkarrizketa luzea
Kara : itxura
Kausitu : aurkitu, topo egin
Kasatu : bota, uxatu
Kirats : gazia
Kuia : kalabaza
Kixkila : balio gutikoa
Klaska : eztanda, claquement
Kofoin : erlauntza
Kokoriko : kurubilkatua
Konkor : lepomakurra, courbé
Krakesku : xahutzailea
Kroskoila : joare ttikia, kaskabila
Lakasta : lapa zorri
Lapar : laharra, sasia
Lauhazka : trostan
Lauzua : lausoa, myope
Laxo : axolagabe// pilota joko bat
Legar(rak) : Zuberoko antzinako
biltzarreak// zergak
Lekho : lieue, légua
Listafinak : liztor ttikiak//
mihi zorrotzak
Lokabizki : lokabekiro
Lore : ezti, goxo, loratua
Loria : gloria
Loriatu : atsegin hartu
Lorietan : pozik, gustora
Lotsa : kemen falta, beldurra
Mainatu : gâter, choyer

Mandatu : enkargua
Makurtu : okertu
Mako : kakoa
Malura : zorigaitza
Maltso : mantso, geldia
Matzer : itxuragabea, difforme
Mendratu : ahuldu, makaldu
Mendre : ikus Den mendren
Menturatu : ausartu
Milikatu : miazkatu, lamikatu
Mukuru : gainezka, bete-betea
Musde : jauna; Monsieur
Nasai : ugaria
Notagabea : lohiduragabea
Napur : bide txarrak maite
Ohoin : lapurra
Oldar : erasoaldi/ élan
Ondikotz : zoritxarrez
Oraikotik : oraindanik
Orobat : era berean, halaber
Osagarri : osasuna
Ospe : fama, jendetza
Oste : jendetza
Oxala : balinba; ojalá !
Panpa : kolpea
Panpalina : joare handia
Pasoka : kolpeka
Pekatu : pairatu
Paratu : jarri, ezarri
Pezoin : aska, // baradeau
Piltzar : zarpaila
Pindar : txinparta,
Porroskatu : apurtu
Pik-lari : (ikus « luzeko » jokoan)
Piko : ebaki, ziztada
Pleinitu : nigar egin
Pleinuz : intzirika, nigarrez
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Pleka : pilotan paretaren kontra
Potikoka : jauzika / à 4 pattes
Potka : musuka
Poxi : apur, piska
Prosesione : prozesioa
Punpa : pilotaren botea
Purtzika : korapilatua, nahasia
Puxant : boteretsu; puissant
-(r)en beha : -(r)en zain egon
Saingaz : zaunka, herausika
Sarri : laster
Sobera : gehiegi
Sori : zilegi, haizu
Sorka : bultzaka, estuturik
Sosketa : diru eske, diru bila
Suhar : sutsua
Super : guziz ona
Sustatu : sutu, berotu
Trenkatu : hautsi, ebaki
Trenkatzaile : epailea
Trikatu : gelditu
Tripot : odolkia
Tronpatu : enganatu
Troxatu : mantartu
Trukes : tenaza
Trunko : tronc, tronco;
Tupina : marmita
Uhal : larruzko lokarria
Uhar : euri (uhar) handia
Ukaldi : kolpea
Ukurtu : makurtu

Ulubia : uhuri, oihua
Urus : zorioneko, zoriontsua
Usaia : ohitura, aztura
Uspel : ubeldura, hantura
Usu : maiz, ardura
Usu-usua : askotan
Uzkur : koldarra
Xahurik : garbirik
Xanfarin : zoro, kaxkarina
Xangrindu : mindu
Xaxa : marra
Xaxari : marrako epailea
Xikana : maltzurkeria
Xilatu : zulatu
Ximenki : garbiro, txukun
Xirripa : erreka, iturburua
Xukatu : idortu, sikatu
Zafrari : jole handia
Zaldare : zaldien bazka
Zalu : arin, bizkor
Zangar : aztala, bernazakia
Zaragar : sarna, gale
Zariketa : sarasketa, saulaie
Zehe : (luzetasun bat)
Zeinatu : «Aitaren» egin
Zertako : zergatik
-z goiti : -z gain
Zirimol : haize erauntsia
Zirtzil : zarpailtzarra
Zitzi : haragia (txitxi-ren handigarria)
Zupu : putzua
Zurubi : eskailera, eskala

