
Euskaltzainak izeneko bilduma berrian euskaltzain
izan diren eta direnen obrak eta eurei buruzko
azterketak argitaratuko dira, Akademiaren 
historiarako esanguratsu gertatu diren hainbat

egileren lanak ere alboratu gabe.1. Gratien Adema. Zaldubi
Saindu batzuen biziaz. 2007

2. Pierre Charritton
Pierre Broussain. 2007

3. Pierre Lhande
Yolanda eta beste euskarazko idazlanak. 2007

4. Gratien Adema. Zaldubi
Artzain beltxaren neurtitzak. 2008

5. Antonio Arrue    
Idaztiak & Hitzaldiak. 2008

6. Domingo Agirre
Gutun bilduma. 2008

7. Txomin Peillen Karrikaburu
Biziaren Hiztegiak. 2009

8. Gorka Aulestia
Estigmatizados por la guerra. 2009

9. Jean-Louis Davant
Zuberoako literaturaz. 2009

10. Gratien Adema. Zaldubi
Kantikak. 2009

11. Santiago Ezkerra Beltza. Lizarrusti 
Bizitza eta lanak. 2009

12. Gratien Adema. Zaldubi
Prediku Zenbait. 2009

13. Martin Maister
Jesü Kristen imitazionea. 2010

14. Gorka Aulestia
Escritores euskéricos 
contemporáneos. 2011

15. Gratien Adema. Zaldubi
Alegiak eta bertze neurtitzak. 2011

16. Gratien Adema. Zaldubi
Bertze prediku batzuk. 2011

Eu ska l t z a i n ak  B i l duma
Argitaratuak:

Euskaltzaindia
Real Academia de la Lengua Vasca

Académie de la Langue Basque

Laguntzaileak:

SENPEREKO UDALA EUSKALTZALEEN BILTZARRA

GRATIEN
ADEMA 

ZALDUBI

B
E

R
T

Z
E

 P
R

E
D

IK
U

 B
A

T
Z

U
K

16

EUSKALTZAINAK BILDUMA

EUSKALTZAINDIA

GRATIEN ADEMA 
ZALDUBI

BERTZE PREDIKU BATZUK
Argitalpenaren paratzailea: Henri Duhau

HENRI DUHAU

Beskoitzen sortua 1942an. 
Laborari semea; laborantzako ikasketak.
Soldadutzatik landa, lur berri egiten Donapaleutik teknikari gisa,
Jean Errecart senatariaren zuzendaritzapean..
1968an Senpererat ezkondurik merkataritzan erretretarat heldu
arte.
Lehen artikulua euskaraz, 1961eko urtarrilean, Gazte kazetan.
Elkarte askotan parte hartu du. Gaur Euskaltzaleen Biltzarreko
kide.
Elkarteburu ere izana: Euskaldun Gazteria, Senpereko dantzari
taldea Zirikolatz, Senpereko Gure lurrak, Euskal Dantzarien
Biltzarra...
Elkarte sortzaileetarik izana: Oinak-Arin dantzari taldea,
Senperen Aro Berri, Senpereko ikastola, Aide Familiale Rurale,
Izan eta Gure Herria talde politikoak, Elkarri, Egunkaria sortzen.
Idatzi du aldizkari hauetan bereziki : Herria, Otoizlari,
Dantzariak, Enbata, Ekaina, Denak Argian.
Liburukiak: 
- Hasian-hasi (lehena, 1993)
- Euskal aditz batua (1996)
- Aupa batasuna (2000)
- Hasian-hasi (bigarrena, 2002) 
- Hortzak izerdi (2005) 
- Dufau bi anaiak (2006)
- Saindu batzuen biziaz (Gratien Adema, 2007) 
- Zaldubi artzain beltxaren neurtitzak (Gratien Adema, 2009)
- Kantikak (Gratien Adema, 2010) 
- Prediku zenbait (Gratien Adema, 2010) 
- Bidegileak (Jean Barbier, 2010) 
- Bidegileak (Dominique Dufau, 2010) 
- Lapurdiko ihauteria eta mutxikoen pizkundea (2010) 
- Alegiak eta bertze neurtitzak (Gratien Adema, 2011)







GRATIEN ADEMA JAUN KALONJEA

“ZALDUBI” (1828-1907)

BERTZE PREDIKU BATZUK



© EUSKALTZAINDIA / R.A.L.V. / A.L.B.

Eskubide guztiak jabedunak dira. Ez da zilegi liburuki hau osorik edo zatika kopiatzea, ez sistema
informatikoekin beronen edukia biltzea, ez inongo sistema elektroniko edo mekanikoz, fotokimikoz,

magnetikoz, elektrooptikoz, fotokopiaz, erregistratuz edo beste bitartekoz berau transmititzea, 
aipamenetarako izan ezik, argitaratzailearen edo copyrightaren jabearen aldez aurreko eta 

idatzizko bai menik gabe.

Diseinua: Ikeder, S.L.

ISBN: 978-84-95438-80-5
Lege-gordailua: BI-287-2012

Argitalpen honen fitxa katalografikoa eskuragarri duzu Euskaltzain diaren Azkue Biblio -
tekako katalogoan: 
www.euskaltzaindia.net/azkue

La ficha catalográfica correspondiente a esta publicación está disponible en el catálogo de la
biblioteca de la Real Academia de la Lengua Vasca: 
www.euskaltzaindia.net/azkue

Les données bibliographiques correspondant à cette publication sont dispo nibles sur le site de la
Bibliothèque Azkue de l’Académie de la langue basque:
www.euskaltzaindia.net/azkue

A catalog record for this publication is available from the Azkue Biblioteka, Royal Academy
of  the Basque Language:
www.euskaltzaindia.net/azkue



GRATIEN ADEMA “ZALDUBI” (1828-1907)

BERTZE PREDIKU BATZUK
Argitalpenaren paratzailea: Henri Duhau

BILBO
2011

E U S K A LT Z A I N D I A





AURKIBIDEA

BERTZE PREDIKU BATZUK

Andres Urrutia (1954)
Euskaltzainburuaren sar-hitza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            1

Henri Duhau (1942)
Gr. Adema “Zaldubiren” biziaz eta lanez zenbait xehetasun  .            3
Bizpahiru oharpen orokor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            4
Idazkera kontuez oraino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            6
Lehenbiziko liburukia : Saindu batzuen biziaz . . . . . . . . . . . .            9
Bigarren liburukia : Zaldubi artzain beltxaren neurtitzak  . . .          11
Hirugarren liburukia : Kantikak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          14
Laugarren liburukia : Prediku zenbait, Hazparnen eginak . . .          16
Bortzgarren liburukia : Alegiak eta bertze neurtitzak  . . . . . .          17
Seigarren liburukia : Bertze prediku batzuk (eskuarteko hau)          19



VIII

Gratien Adema “Zaldubi” (1828-1907)
Bataioa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          23
Haur ttipien irakaskuntza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          37
Haurren heziketa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          59
Abitua, girixtinoaren zaindari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          79
Jaunaren egoitza sakratua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          93
Jainkoaren etxea errespeta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        109
“Gure Aita zeruetan zarena…”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        129
Girixtinoaren duintasuna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        135
Igande egunaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        151
Jesu-Kristoren Pasioneaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        171
Ortzirale Sainduz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        175
Nola bizi, hala hil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        247
Jujamendu partikularraz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        269
Azken judizioaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        293
HIZTEGITXOA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        313



IX

Laguntzaile eta sustatzaileak:

Pierrette Dourisboure, artxiboen begiralea;
Arnaud Dourisboure, 
Jean Dourisboure, 
Bernadette Mazet Dourisboure,
laurak Gratien Adema-Zaldubiren ilobaren arra-haurrak. 

Eta:
Andres Urrutia, Euskaltzainburua;
Aurelia Arkotxa, Euskaltzainburuordea;
Piarres Andiazabal, latinaren argitzailea;
Ales Bengoetxea, “Hiztegitxoa”-rentzat”;
Frantxua Garat, Senpereko erretorea;
Senpereko Herriko Etxea.

Diruztatzaileak ahantzi gabe:
Euskaltzaleen Biltzarra;
Euskararen Erakunde Publikoa;
eta oroz gainetik, Euskaltzaindia.



Gratien Adema “Zaldubi” 
(1828-1907)

Jaun Kalonje senpertarra

X



XI

Jarrita eskuinetarik Gratien Adema “Zaldubi”;
Xutik ezkerretarik : Jean-Blaise Adema haren iloba apeza (1861-1936) 

hau ere ‘Eskualduna’ astekariaren buru egona 1918tik 1925erat.



Gratien Adema “Zaldubi”-ren argazki bat 
bere liburutegi ederki begiratuaren aintzinean. 2007ko argazkia.

XII



XIII

«GRATIEN ADEMA ZALDUBI 1828-1907»
Brontzezko orhoitgarria, Edouard Solorzanok asmatua,

Senpereko Herriko Etxeak eraikia, 
Euskaltzaindiak eta Euskaltzaleen Biltzarrak batean estreinatua, 

2007ko abenduaren 20ean.





Euakaltzainburuaren aurkezpena

1

Sar-hitza

Urteak joan, urteak etorri, lau urte igaro dira Henri Duhauk bere lanari ekin
zionetik. Orduko ametsak garatu izan dira, liburuz liburu Zaldubi zenaren lanak
osoki plazaratzen ari dela, haren eskutik etorri ziren bezalaxe, betiere, ederki
hornituta aspaldiko testu horiei dagozkien aldameneko testu eguneratuekin,
hiztegiarekin eta sarrera egokiarekin.

Lan erraldoia, alajaina, Henri bera ezagutu ez duenarentzat! Lan isila, harian-
harian egitekoa, eroapen handikoa… halakoak dira Henriren lanak. Zehatzak,
ziurrak eta tinkoak. Esanaren lekuko, euskalgintzaren barruan duen argitalpen
zerrenda luzea, bidea ematen diona nor izateko euskal letretan.

Oraingoan prediku zenbait eskaintzen dizkigu Ademak Duhauren eskutik.
Prediku horiek, zer esanik ez, tankera jakin batekoak dira, hitzen doinua eta
hitzen esanahia egoki bilbatzen eta agertarazten dituztenak, entzulearen gogoa
eta arreta bereganatu nahian erlijioaren alorrean.

Tradizio osoa dago hor funtsean eta sakonean, Ademak ederki betetzen
duena eta Euskal Herriko iparraldean eredugarri izan dena. Hori doakio bere-
hala Ademaren testuen irakurleari eta hortxe du egungo irakurleak ere, azalkeria
ororen gainetik, prosa orekatu baten eredua, esku zabal egokitu eta balia deza-
keena egungo premietarako.

Horixe da, izan ere, Duhauren asmoa, orduko hura, Ademaren emaitzetan jar -
tzen duena, gaurko belaunaldi euskaldunei eskaintzea, belaunaldi berri horiek
haren testigantza izan dezaten. Testigantza bera da euskararen akademiak bila tzen
duena. Zereginetan eta egitekoetan ere ezarria du Euskaltzaindiak zeregin hori.
Hori gabe, ez jakitun eta noraezean ibiliko ginateke gure iragan euskaldunaren
peskizan. Horrek batzen gaitu, horrek egiten gaitu euskaldun. 

Bistan da, beraz, lan honek segida behar duela. Ademaren lan kate oparoa
plazaratzeko ahaleginak bukatu hurren dagoen honetan, hona beste pauso bat,
Henri Duhau langile asperrezinari zor dioguna. Ziur nago, Duhauren lanari
esker, laster ikusiko ditugula, beste behin ere, Gratien Adema Zaldubi zenaren
osterantzeko idazkiak, inprimategiko eta jatorrizko moldetan emanak. 

Andres Urrutia
Euskaltzainburua
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Gratien ADEMA-ZALDUBI-ren
biziaz eta lanez zenbait xehetasun

Haren biziaz eta lanez xehetasun batzuk errepikazen ditugu seigarren
liburuki huntan ere. Argitasun gehiago kausituko duzue, haatik, jadanik argi-
taratuak diren liburukietan: ‘Euskaltzainak’ sailean 1, 4, 10, 12 eta 15.etan.
—1828an, apirilak 14, Senperen sortua zen Gratien Adema-Zaldubi; sei hau-
rrideetarik azkena.
—1843an, 15 urtetan, Larresoroko ikastetxe ezagutuan sartzen da. 18tan
adin berekoa duen eta hain famatua bilakatuko den Jean Baptiste Elissambu-
rurekin paratzen dituzte elkarrekin beren lehen bertsoak. Gero Larresorotik
Baionarat doa apez ikasketak bukatzeko.
—1853an apeztu-eta berehala Larresoron dugu berriz, baina irakasle bezala
aldi huntan.
—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 jal-
giko da lehenik “Xauxundegiko xakurra”, gero “Xuriko” eta azkenik “Mehe-
tegiko xakurra” deituko den kantu famatua, Otxaldek hasia eta beraz Zaldu-
bik bururatua. 
—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 Senpe-
reko etxondoko hilobi panteoian 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 zaha-
rrena, Eskualtzaleen Biltzarra sortu zelarik 1901-1902an, Euskal Herri
osoko euskaltzale handienak bilduz, Adema-Zaldubi ezarri zutela buru eta
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buruordeak ez baitzituen nornahi: Sabino Arana-Goiri bera eta Arturo Cam-
pion!

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 mende laurden bat geroago sor-
tuko 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 (pre-
dikuak 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 liburutegietan eta artxibategietan daude bakarrik. 

Hortako eta bereko Euskaltzaindiak erabaki du haren lan gehienen berriz
publikatzea, eskuizkribuak lehenetsiz, zinez merezi baitute. 

Bertzalde, mendeurren horren karietarat, euskaldun patriarka batentzat
eta senpertar handienarentzat daukagunaz, Euskaltzaindiak publikatu ditu
zernahi xehetasun eta iker-lan. Ikus: “Euskera” 2007, 3-52. liburukia
(2.aldia) Bilbo (separata).

Bizpahiru oharpen orokor

Argi eta garbi errepikatzen dugu: liburuki hauek, jadanik publikatuak ala
hau bera, ez direla edizio kritiko edo arakatzaile batzuk; doi-doia zenbait
xehetasun laburrekin datoz, nor edo nor irakurtzen laguntzeko gisan; hots,
publiko zabal-zabal batentzat apailatuak dira. Ikerleek hor dituzte eskuizkri-
buak, 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 literatu-
rekin hausturarik ez dadin gerta, euskaldun zaharrengandik bereiz ez gaitezen.
Eta daukagu argitalpen hauek lagun gaitzaketela zailtasun horren gainditzen.

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’, ‘zirez-
te’, ‘dira’ bezalako formarik. 
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Halarik ere, izaiten atzeman dugu kasik beti, Senperen ‘izaten’ erraten
delarik alta eta, ikusiz Ademak forma hori zer erregulartasunarekin erabili
duen, ‘izaiten’-ek erakutsi bideari jarraiki gatzaizkio; horrek, bertzalde, era-
kusten baitigu bertzeren euskalkietakoak, bereak baino hobeak zitzaizkiola-
rik, haien erabiltzen ere bazekiela.

Guk ez dugu deusik idatzi berak, noiz edo noiz, idatzi ez badu; (oharga-
beko haiek barka!) Erantsi ditugunak, hala-nola prediku edo bertso titulu ba -
tzuk, makoen [...] artean ezarri ditugu. 

Egin duguna da, Adema-Zaldubiren eskuizkribu guziak ikuskatu ondoan,
adibidez, berdin eta bardin, biak erabili baitzituen eta gure ustez adiera
ñabardurarik sentiarazteko gogorik gabe, berdin hautatu dugula, batuan hala
jarria delakotz.

‘Erlijio’ hitza asko gisetarat darabil: erlijione, erligione bai eta erlisione
ere; guk azken hau atxiki dugu, holaxe ahoskatzen baita gehienki Lapurdi
Baxenabarreko inguruetan.

Puntuazioa ere doi bat antolatzerat saiatu gara; lan arriskutsua, haatik,
puntuazio hori desberdina izan baitaiteke mintzaldi batetarako testuan eta
idazki soilerakoan. Puntuazioa da, gure ustez, Adema-Zaldubik bere idazkie-
tan gutienik landu duena; ez da harritzeko, mintzaldietarako idazten bai -
tzuen...

Nahiz ez den gure helburuetan Adema-Zaldubiren hizkuntza sakonki
aztertzea, aipa ditzagun halere zenbait berezitasun. 

Maiz erabiltzen du ‘haina hura’ edo ‘haina hek’ delako ‘pertsona ≈gaizto
hura’ edo ‘pertsona ≈gaizto h[ai]ek’ adierazteko. Gaur ez dira entzuten gehia-
go forma horiek baina Axular handiak ere erabiltzen zituen.

Idazki horietan aurkitzen dugu ere ‘ez du kasu hari’ menturaz guk orain
‘ez du kasurik egiten hari’ erran genezakeelarik.

Dena den, guziek miresten ahal ditugu Adema-Zaldubiren mintzaira eta
idazkera. Miatu ditugu haren mila orrialdez goiti, doblezka direnak bertzal-
de, eta denak onak! Zinez, holako euskarazko eskuizkriburik ez da maiz aur-
kitzen: hainbertze orrialde eta denak hain garbiki ezarriak! Euskarazko lan
horiei eman artak erakusten digu gure hizkuntzaren alderako estimu eta mai-
tasun bat neurrigabea: deus ez zaio sobera gure hizkuntzari emateko eginaha-
lako ospea 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: Gratien Adema-Zaldubi (1828-1907) eta Dominique
Dufau (1880-1956), bata bertzearen ondotik, indartsu azaltzen baitzaizkigu,
bazterren inarrosle! Jean Barbier (1875-1931), gure erretore idazle handiaren
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lanen bilduma bat ere ikus, 2010ean argitaratu berri dugun “Bidegileak” sai-
lean. Ahantzi gabe, Franck Dolosor-ek berriki atera duen “Matxin Irabola,
Senpereko bertsolaria” (1879-1935). Horrela, gure herria gain gainetik oho-
ratzen duten laukote harrigarri bat osaturik dago... Laurak ohoretan emanak
dira Senpereko ikastolak egin berri duen taula edo frontoi apainduan.

Arbaso horiek euskararen eta Euskal Herriaren geroaz biziki kezkatuak
ziren baina halere esperantzaz beteak etorkizunari 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 eta ahoz?

Har dezagun beraz fede eta kemen lehengoek utzi dizkiguten lan eta leku-
kotasun goresgarri horietan, 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!

Idazkera edo grafia kontuez oraino

Adema-Zaldubiren lan hauek literario alor zabalerat erakarri beharrez ari
izan garenaz gero, jadanik aipatu ‘berdin’ eta ‘erlisione’ hitzen gainerat, bertze
keinu batzuk ere egin dira euskara batuari buruz, bereziki idazleak berak, hitz
haiek, han edo hemen, baliatuak zituelarik: 
—gaiten > gaitezen biak erabili ditu eta beraz ‘gaitezen’ ezarri dugu beti,
neurtitzetan izan ezik; 
—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, balin eta bal-
din haien berdintzeak, lana itxuralda zezaketelako beldurrez... 

Halaber hola erakuslea, batzuetan horrela bihurtzen duena eta beraz
denetan sartzen ahalko zena guk hartu bideari jarraikiz gero. Baina diren
bezala utzi ditugu: noiz edo noiz adiera desberdintasun zerbait sendiarazten
baitute beharbada. 

Diren bezala utzi ditugu ere: 
—ixuri (isuri); 
—xoila (soila); 
—gaixto (gaizto); 
—izaiki (izaki); 
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—nausi (nagusi); 
—girixtino (giristino);
—orai (orain), eta bertze andana bat... 

Hek eta heiek izenordeak nahasten ditu Adema-Zaldubik. Iparraldean,
20. mendeko idazle hoberenek, ederki bereizten zituztelarik: ‘hek dire’ eta
‘heiek hura dute’. 

Halaber hark, harek eta harrek; gu ‘erditik’ joan gara hor: harek, Iparral-
dean gehienik zabaldua den formari jarraikiz.

Oraingo grafiari jarraiki gatzaizkio >h< hizkiarekin, >r< batzuen ondo-
tikako zenbait utziz halere, Iparraldeko ahoskera errespetatzeko eta ulermena
laguntzeko: 
—erhokeria (erokeria); 
—burhaso: (guraso) nahiz batzuetan ‘buraso’ ere erabiltzen duen; 
—erhi: (behatz), ‘eri’ (gaixorik) erran nahiarekin bereizteko bertzalde; 
—elhe (ele); 
—orhoit (oroit), bi >r<-rekilakoa desegokia baitzaigu euskara batutik
urruntzen gaituelakotz;
—garhaitu (garaitu): batzuetan ‘garraitu’ ere erabiltzen du, desegokia deri -
tzoguna, euskararen batasunetik urruntzen gaituelakotz.
—>h< hitz hastapeneko batzuk kendu ditugu: hainitz > ainitz, hari >ari,
herrecha > errexa, eta abar. 

Bertze >h< batzuk utzi ditugu kentzen ahalko zirelarik, joan aditz saile-
koak bereziki: doha (doa), dohakon (doakion)...
—>p< eta >b<-ren aitzinean >n< : menpean, denbora...
—>ts<-ren soinua ixa-rekin adierazten baitzuen idazkirik zaharrenetan,
gaurkotu dugu: ‘exaia’-ren orde ‘etsaia’ ezarriz. 

Halaber:
—>ch<-ren orde >x< ezarri dugu: herrecha > errexa... (erraza)

Adinean joan arau, Adema-Zaldubiren idazkera aldatuz joan da euskarak
berak egiten zuen bilakaera lagun. 

Hala gertatzen da, adibidez, ‘eduki’ aditzean, eta -agoka- bihurtu dugu -
auka-, halaxe agertzen baitzaigu zenbait eskuizkributan ere, hala nola: nauka-
la, daukatenak, daukana... Hori, bistan da, hitz laxoetan, bertsoetako zango-
en errespetatzerik ez dagoenean.

Ohargarria gelditzen da natzaitzue (‘izan’, indikatiboa, ni-zuei) eta naza-
zue (‘ezan’, inperatiboa, ni-zuek), bezalako formak zein ederki darabiltzan. 
—ken eta -kela ‘ahala’ moduaren adierazleak bihurtu ditugu: -keen eta
–keela, bertso zangoen errespetatzerik ez dagoenean, erran gabe doa; 
—ra eta -rat, bi formak erabiltzen zituen, iduriz hiztegietako ñabardurarik
adierazi gabe: BaionaRA doa (joan-etorria) eta BaionaRAT doa (han egote-
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ko). Guk –rat hobetsi dugu, Iparraldekoagotzat baitaukagu eta Euskaltzain-
diko hiztegian ere aurkitzen baita (nehoRAT, 325.orrialdea, 2008ko argital-
penean) euskara baturako ere onartua. Gainerat, ‘hara nun den’ eta ‘harat doa’
ederki bereizten direlarik holaxe.

Bertze hitz batzuentzat, ohar bat ematen dugu, euskararen ikasten ari
direnen lagungarri, indar bertsukoak direla adieraziz, adibidez: 
—ilki, jalgi eta atera(tu);  
—zeroni eta zuhaur; 
—iguzu eta emaguzu, eta abar. 

Oro har, uste dugu, haatik, guzien gozamenerako, hizkuntza zabala erabi-
li duela Adema-Zaldubik, bere bihotzaren araberakoa, hunek Euskal Herri
guzia besarkatzen baitzuen...    
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1. liburukia: 

“Saindu batzuen biziaz”

Euskaltzaleen Biltzarrak, Senpereko Herriko Etxeak eta Euskaltzaindiak,
Adema-Zaldubiren hiltzearen ehungarren urte muga ospatzearen karietarat,
Senperen aurkeztua izan da “Saindu batzuen biziaz” deitu liburukia, 2007ko
abenduaren 20an. Lehen lan hortan publikatu ditugu Ademaren hamar bat
prediku. Ikusiko duzue hor zer artarekin preparatzen zituen bere mintzaldiak!
Funtsa eta errateko manera, biak errotik lantzen baitzituen. 

Nola egin dugun bada lehenik argitaratu behar zenaren hautua? Gogoeta
sinple batetik dator: zertako ez publikatu, lehenik, behin ere argitaratuak izan
ez diren lan batzuk? Adema-Zaldubiren neurtitzak eta kantikak ezagutuak
dira, ikerleen artean bederen, baina Ademaren euskarazko idazki laxoez gauza
guti dakigu. Eta prediku hauek parada ederra ematen ziguten preseski
Adema-Zaldubiren prosarako jeinua edo dohaina ezagutarazteko.

Dakusagun orain nola sortu diren Adema-Zaldubi prediku horiek; herrie-
tako bestak zirenean usaia zen predikari handi bat ekarraraztea egunari ospe,
dirdira gehiago emateagatik. Eta Ademak hortarako zaletasun handia izaki,
gonbidatu zuten zenbait herritarat beren patroin sainduaren goresten lagun -
tzeko. Gisa hortako hamar mintzaldi begiztaturik, haiek ditugu sartu lehen-
biziko liburukian, erran dena, Ademaren prosa ezagutarazteko asmoz, hots,
euskararekin, hitz laxoz nola jokatzen zuen erakusteagatik. Hori da hautu
horren zergati nagusia.

Liburu hortan berean kausi daiteke asko alhapide: batzuek Adema-Zaldu-
biren literatura gisari behatuz eta hura arakatuz; bertzeek erlijio eta fede begiz
gogoetatuz, eta nik dakita bertze zenbatek oraino, zenbat begi motaz, beha-
tuko dioten, alde guzietarik, jorra eta jorra, ariko zaizkiolarik? Halaber iza-
nen da bertze lanekin.  

Aitzin solas gisa ezarri ditugun lerroekin ere, alta, ez da aspertzerik: beha
otoi zeinenak diren: 
—Andres Urrutia Euskaltzainburuarena (1954), lehenik, zuzen den bezala,
Euskaltzaindia denaz gero argitaratzailea. Bere aurkezpenean salatzen digu
“Euskaltzainak” liburu sail berri bat hasi dutela eta hain xuxen Adema-Zal-
dubiren liburu hau izanen dela lehena. Ohore bat gehiago! Argi eta garbi dio
bertzalde euskal klasiko bat dugula Zaldubi eta behar-beharrezkoa dela hola-
ko lanak argitaratzea, irakurle eta ikasle ororen esku uzteko gisan.

Gero datoz lau lekukotasun, hobeagorik ezin baitzitekeen atzeman:
—Jean Hiriart-Urruty ‘zaharra’(1859-1915), bere begiz Adema-Zaldubi ikusi
duena predikatzen, kantatzen bai eta beilak edo erromesaldiak anima tzen ere... 
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—Jean Etchepare (1877-1935), Iparraldeko gure idazle nagusia, Alduden
zelarik mediku gazte, ezagutu baitzuen, hark ere, Adema-Zaldubi, hango ur
onetan ibilki zelarik osasun bila.
—Piarres Lafittek (1901-1985), 1933an egin zuen hitzaldi bat, erdaraz hau,
horrela begi keinu ttiki bat egiten dugula, bidenabar, euskararik batere ez
dakiten zenbaiti, haiek ere jasta bat bederen izan dezaten Adema-Zaldubiren
biziaz eta lanez.
—Laugarren lekukotasuna, Piarres Charrittonena dugu, 1985ekoa, euskalt-
zain sartu zen urtekoa, bertzeek erranak osatzen ditu xehetasun anitzekin eus-
kara bizi batean miresten dituela Adema-Zaldubiren lanak. 

Zer nahi duzue gehiago? Euskaltzainburuaren aurkezpena batetik eta ber -
tzetik lau lekukotasun: 20. mende horrek eman ote du, Iparraldean, lau
jakintsu horiek baino handiagorik?

Hona beraz hamar prediku horiek, urteko egutegiaren arabera sailkatuak:

Saindu batzuen biziaz

Hilabetea Non eginak
eta eguna

Jondoni Bixintxo 01-22 Beskoitze? Hendaia? Uztaritze? Ziburu?
Jondoni Joanes Batista 06-24 Hazparne
Jondoni Petri 06-29 Senpere
Jondoni Juliano 08-02 Ortzaize
Andredena Maria 08-15 Ainhoa? Aldude? Ahurti?

Armendaritze? Arnegi? Azkaine? 
Bardoze? Bidarte, Baiona
[Katedrala]? Heleta? Urepele?

Jondoni Zipriano 09-16 Lekorne
Jondoni Martine 11-11 Ahetze? Arrosa? Biriatu? Domartiri?

Miarritze [St-Martin]? Sara? 
“Que soy era Immaculada 12-08
Counceptiou”
Santa Luzia 12-13 Atharratze
Jondoni Eztebe 12-26 Baigorri? Donoztiri? Ezpeleta? 

Makea? Urketa? Zalgize?
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2. liburukia: 

“Zaldubi: artzain beltxaren neurtitzak”

Adema-Zaldubiren bigarren liburuki hau Sarako Idazleen Biltzarrean aur-
keztua izana da 2009ko apirilaren 13an. “Euskaltzainak”, bildumako 4.a da.

Adema-Zaldubiren lanak argitaratzean ongi iruditu zaigu gaiak aldizkat-
zea: batean gai erlijiosoak, bertzean profanoak. Liburu huntako gehienak
jadanik noizbait publikatuak izanak dira, baina ez da lan hau, nehola ere,
ekarpen berezirik gabea. 

“Zaldubi, artzain Beltxaren neurtitzak” berak ezarri tituluarekin dator eta
eskuzko lana edo kaligrafia ere erakutsi nahi izan dugu, zehatz-mehatz, kolo-
reak lagun inprimatuz guzia, zinez bikain apaindu baitzituen bere idazkiak
eta halako orrialde neurri ttikikoetan gainerat...

Horra beraz bigarren liburukia dena bertso herrikoiez osatua. Hau bide
da Zaldubiren eskuizkriburik ohargarriena. Hemen dauzkagu 32 kantu, oro-
tarat 324 neurtitz edo bertsotan. Ohargarrienak hauek zaizkigu: 
—“Pilotariak”, 33 bertso, urteak jin urteak joan, beti emendatuz egina; 
—“Eskualdunak, Gauden gu Eskualdun” edo ezagutuagoa den “Zazpi Eus-
kal herriek bat egin dezagun”, izenarekin. 25 bertso badira hor eta 1892an
kantatu zituzten lehen aldikotz Donibane Lohizuneko “Lore Jokoetan”.
Hemen deblauki, Adema-Zaldubik bere abertzaletasuna erakusten digu,
abertzale hitza oraino asmatzekoa zelarik.
—“(Biba!) Errepublika”, hau ere hastapenekotik emendatua eta emendatzeko
gogoarekin! Zeren-eta, 62 bertso badira, baina arteka huts batzuk ere ikusiko
dituzue eskuizkribuan eta horiek erran nahi dute, gure ustez, bertze bertso
baten sartzeko gogoa zuela oraino hor!!! 

Bertso horien izenburua, ‘Errepublika’, baina kantu hauek aurkeztu zitue-
nean, Saran 1876an, ‘Biba Errepublika!’ izendatu zituen. Lan hori aurkeztu
zuenean Atharratzen zen erretore nagusi eta orduan gorriekin zituen liskarrek
badukete hor oinarririk. Bertso horien artean dugu, bertzeak bertze, gure
artean hain ezaguna den ateraldia: 

« Liberté Higualité (...) eta Fraternité ! 
Ai ! hiru gezur hoiek egiak balite !» 
Gai profanoak ditugu beraz 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 baitzuen. Ez da duda-
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rik ‘ardi zaina’ eta Ebanjelioko ‘Artzain ona’ elkarretaratzen dituela hemen
nolabait. 

Liburuki huntan beraz badituzue bi liburu bederen! Batetik eskuizkribuak
osorik, ezin sinetsizko idazkera xehe, fin batean eta eskuz egin letrina aberats
batzuekin (Old English), hain ontsa eginak non ordenagailuak irakur baititza-
ke; 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 xehearekin: biziki maite zituen ixtorio irri egingarriak,
bertso jostakinak, ostatu eta mozkor kantuak barne! Gauza seriosenen artetik
lañatzeko edo atseden hartzeko balitz bezala... 

Baina oroz gainetik:
—bertso 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...) edo oraino beharbada sorterritik urrunt-
zeak 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 Euskaltzain-
burua (1954) argitaratzailea, baina ere 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 Apezgai zelarik edo
Axeria eta akerra (1850 inguruan) Larresorotik
Kuia eta ezkurra (1850 inguruan) (1850-1854)
Martin eta Katalin (1851)
Ameriketarako bidean (1854) 
Otsoa eta xakurra 
Gatua eta arratoinak
Haitza eta ihia

Hitzuntzi (1857) Hazparnetik 
Pilotariak (1857-1890) (1854-1860)

Xuriko (Mehetegiko xakurra) (1867) Bidarraitik 
Asto bat errelekiekin (1864) (1860-1872)
Abereak izurritearekin (1866)
Aita biltzaileari seme barreiari (1865)

Amaxo (1879) Atharratzetik 
Mende jende mendre (1882) (1872-1890)
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)

Eskualdunak (1892) Baionatik 
Gauden gu Eskualdun (1893) (1890-1907)
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3. liburukia: 

“Kantikak”

“Euskaltzainak” bildumako 10.a. Badira hor egundainokotan 26 eliza
kantu, 260 bertsorekin. Arrakastatsuenak dirateke: 
—“Oi Gurutzea” oraino ere kantatzen dena Ortzirale Sainduz (giristinoa-
rentzat urteko egunik sakratuena) eta ehorzketa batzuetan; 
—“Adora dezagun”: beti kantatzen dena, Gorputz Sainduaren edo Bestabe-
rritako 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, maita-
sun handiz; 
—“Uholde baten pare”. Hau ez dugu gehiago kantatzen: hitz batzuk ez
omen dira gaurko teologiari doazkionak. Baina kantika hau izan da, mentu-
raz, bere aire miresgarria lagun, Ademaren arrakastatsuenetarik bat euskaldu-
nen artean. Airea ez da galdu haatik 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 dire-
la Ademaren kantika batzuk, ehun eta zenbait urteren buruan! Erdarazko eliz-
kizunetan ba ote da bihirik, adin hortakorik, oraino ere kantatzen denik eli-
zetan? 

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, egun-
go 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 aise 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
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bezperan kasik, “Eguberri” kantika lantzen ari zela! Zerk erranarazten digun
xehetasun hori? Piarres Lafittek 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 holako artarekin gainerat? 

Bi ihardespen ikusiko nituzke. Maite zituzkeela itsutuki euskarazko lanak,
haien txukuntzea, eta maite denarekin ez dela aspertzen... Ez zutena jadanik
bizi zelarik arrakasta handia 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 adierazgarriena ikus San Bernat eta San Bernardo
kantikak.

Aitzin solas gisa atxiki ditugu lehen bi liburukietako berak: Andres Urru-
tia Euskaltzainburua (1954) zuzen den bezala, baina ere, Jean Hiriart-Urruty
‘zaharra’ (1859-1915), Jean Etchepare ‘medikua’ (1877-1935), Piarres Lafit-
te (1901-1985) eta Piarres Charritton (1921).

Kantikak

Bada Jainko bat Uholde baten pare 
Trinitate Saindua San Josep
Aingeruak Jondoni Petri
Munduaren hastea San Frantses Asisekoa
eta gure lehen burhasoak San Bernat/ San Bernardo
Inkarnazionea Santa Engrazi/ Santa Grazi
Jesusen bizia Sarrantzeko Andredena Maria
Adora dezagun Betharrameko Andredena Mariari
Andredena Mariari Oi Gurutzea
Amodio, ohore Izar distiranta
Lurderat heltzean Aita Sainduari
Harpe Sainduaren aintzinean Eguberri (Gau min huntan)

Apez soberanoa
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4. liburukia: 

“Prediku zenbait”
Hazparnen eginak (1854-1860)

‘Euskaltzainak’ bildumako 12.a. Hitz bat bakarrik, prediku horien funt-
saz. Orduko Eliza katolikoaren ikuspegiak ditugu hor euskaldundurik pape-
rean garbi-garbia idatziak. Denbora bateko lekukotasun bikainak dira gisa
guziz. Baten batek gogorrak ere kausi ditzake, hala baitira zenbait gaurko
begiz behatzen badiegu, nahiz, erlijioaren kontra idazten zutenak edo dute-
nak ez diren batere goxokiago ari... 

Giristino batzuek erran liezagukete berdin erlijioaren kontrakoei bazka
ematen ari garela holako hitz gogorrak publikatuz... Hala gerta baledi, jakin
bedi ez zela hori gure xedeetan, den gutienik ere! 

Guziz interesgarria zaiguna da ikustea nola jokatu zuen Adema-Zaldubik
orduko jendearen giristino fedean finkatzeko, hori baitzen haren xede nagu-
sia, ez haatik bakarra: garbiki ageri baita prediku hauetan fede horren susta -
tzeko euskararen ahal guziak baliatu nahi izan zituela, gaia bezainbat mintzai-
ra errotik landuz, eta beraz euskara indartuz, hari balioa ematerakoan.  

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 ]
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5. liburukia: 

“Alegiak eta bertze neurtitzak”

‘Euskaltzainak’ bildumako 15.a.
Adema-Zaldubiren bortzgarren liburuki huntako eskuizkribuak, bi zati

nagusitan paratu ditugu: 
—lehenik, bere-bereak diren alegiak eta bertsoak, “Ene loreak”, berak eman
izenburu batekin; 
—gero, bertze bertsogile batzuen baitan hauteman zituenak [Bertze batzuen
lorategietan bilduak] guhaurk asmatu titulupean. 

Ohar gaitezen, haatik, bigarren zatiko bertso horietarik zenbait bederen
—“Ikazkinaren mandoa”-tik aitzina doazenak bereziki— lehen zatikoak
baino zaharragoak izan daitezkeela... 

Liburuki hunen ekarpen berezia dukegu: “La Fontaine” frantses idazle guziz
ospetsuaren alegia batzuen euskarazko itzulpena: lan hortan lehenetarik izan
baitzen eta, beti bezala, axala eta mamia landu baitzituen, kaligrafia miresga-
rri batean idatziz gainerat. 

Azpimarratu behar dugu ez garela hemen hitzez hitz eginikako itzulpen
batekin; soilik alegiaren ideia eta protagonisten izenak atxiki ditu, erakaspen
be ra helburu.

Alegia horiek, eta bertze batzuk, bertsotan ere jarri zituen. Ikus gorago ai -
pa tu eta jadanik argitaratu lanean: “Zaldubi artzain beltxaren neurtitzak”.

Baina, oroz gainetik beharbada, liburuki huntako orrialdeak hain ederki
apainduz, agerian gelditzen da, behin eta berriz, euskararentzat zuen maitasun
mugagabea. 

Baieztatzen dira ere gizon horren bi aldeak: eliza kantikalari kartsua, Eus-
kal Herriaren goresle beroa, lehen liburukietan jadanik ikusi dugun bezala,
batetik eta bertzetik ostatu kantu xumeenen maitalea, seriosagoko haien arte-
tik lasaitzeko balitz bezala...

Ez zituen bada baztertu kantu hunkigarriak ere: hain amultsuki idatzi bai -
tzituen Camoussarry, gazterik hilen den apezaren auhen bihotz erdiragarriak. 

Ohar gaitezen ere mugaz bertzaldeko bertsoei hemen ematen dien beha-
koa. Idazkera, haatik naski, lerratu bide zaio, noiztenka, bere usaiako ortogra-
fiarat, edozein idazleri hain errexki gertatzen zaigun bezalaxe...
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Alegiak eta bertze neurtitzak

Belea eta Axeria
Kuia eta Ezkurra
Akerra eta Axeria
Abereak izurritearekin
Otsoa eta Bildotsa
Axeria, Otsoa eta Zaldia
Dupina eta Eltzea
Betirisants [1846]
Betirisants [bigarren bertsioa]
Denboraz Moro-Sarasinen eta Eskualdunen artean gertaturikako
gudu batez
Eskualdunaren omore oneko kanta
Eskualdunen omore txarreko kanta
Primadera
Zumalakarregi
Andredena Mariari
Zeruko Erreginari 
Aita Saindu, fedezko gauzetan ezin tronpa daite[kee]nari
[ Pilotari gazteak ]
[ Chesnelong Jaunari ]
[ Murde Diharassarry-ri ]
[ Bidarrain nintzelarik ]
[ Ene auzotegian bi senar emazte ]

Zaldi zahar baten gainean
Hiltzeko menean [den] gizon gazte baten gogoetak 
Zumalakarregi
Alexisen heriotzearen gaineko bi artzainen solasak
Lehen Errepublikako denboran egin zen besta baten gainean
Bare baten gainean
Eri baten gogoetak
Eri baten liraren auhenak
Ikazkinaren mandoa 
[ Ezkerraren zamaria ]
[ Solbezio arratsaldian, Arnegin, etxe batian ]
[ Zer egin zare koplari zaharra ?]
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6. liburukia (eskuartean duzuna): 

“Bertze prediku batzuk”

Adema-Zaldubiren eskuizkribuen seigarren liburukia dugu hau eta, orain-
go ustez, eskuizkribuetan azkena. Horrek ez du erran nahi iturri hori agortu
dugunik, ez nehola ere! Badira idazkiak doblezka direnak andana bat, beti
aldaketa batzuekin haatik. Funtsean, liburuki huntan berean badituzue bi
etsenplu horren adierazgarri: ‘Jaunaren egoitza sakratua’ eta ‘Jainkoaren etxea
errespeta’ gai beraz ari baitira; halaber, Jesu-Kristoren pasioneaz’ eta ‘Ortzira-
le Sainduz’.

Bada ere “Mendiko artzain beltxaren neurtitzak” hirurogeita lau orrialde-
tako eskuizkribu bilduma, ederki apaindua, jadanik agertua dugun “Zaldubi,
artzain beltxaren neurtitzak” delakoaren lehen bertsioa dena. 

Argitaratuak ala argitaratu gabeak, ikerlarien eskuko dauzkagu aztertu
nahi badituzte zer aldaketak egiten zituen Zaldubik lehenbiziko kopia bate-
tik bigarren edo hirugarrenerakoan...

Erran dezagun oraino badela zazpigarren liburuki bat aurre ikusirik dago-
ena baina, gehienbat, aspaldi publikatuen bilduma egiteko, nahiz, hartan ere,
eskuizkribu zenbaitño sartzea gerta lekigukeen.

‘Prediku zenbait’ liburukian jadanik hamahiru mintzaldi plazaratu geni-
tuen, ‘Hazparnen eginak’ izan zirela erantsiz, ezen denek herri horren izena
zeukaten barnean. 

‘Bertze prediku batzuk’ deitu dugun huntako hamalau mintzaldietan ez da
herririk izendatzen baina, gure ustez, hauek ere Hazparnen bikario zenekoak
dira (1854-1860), molde eta ortografia mota bertsuarekin baitatoz eta, jaki-
na, apez gazteek zituztela hitzez hitz idazten beren lehen predikuak eta gogoz
ikasten, adinean joanago eta leku gehiago ematen ziotelarik bat-bateko hitzal-
diari. 

Gainerat, ‘Ortzirale Sainduz’ deitu dugun predikuak data bat dakar, erdiz
erdi, denboraldi hortan gaudela egiaztatzen duena. Eta are urrunago goaz
‘Igande egunaz’ deituarekin 1852an idatzi zuela berak salatzen baitigu.

Hemen errepikatzen dugu mintzaldi horietan Eliza katolikoaren erakas-
penak, orduko ikuspegiz egia da, baina ederki euskararaturik aurkitzen ditu-
gula. Eiki, gaurko begiz behatuz gero, bortitzak ere kausi daitezke zenbait...
Ordea, orhoitu behar da orduko gizartea zoin ‘gogorra’ zen, bakoitza bere
buruarentzat, halaber zebilelarik ingurukoen alderat... 

Nolanahi ere, idazki horiek denbora bateko gogo baten lekukotasun
bikainak dira. Eskas geldituko zaiguna da beraren entzutea, predikari handi
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baten fama baitzuen. Grabaketak hasi zireneko, haatik, boza erkasten hasia
zukeen. Gauden beraz idatziekin, hori baita naski beharrena.

Biziki interesgarria zaiguna da ikustea nola ari izan zen Adema-Zaldubi
orduko jendearen giristino fedean argitzeko eta sustatzeko. Hortarako, euska-
raren ahal guziak baliatu nahi izan zituen, gaia bezainbat landuz mintzaira eta
beraz euskarari emanez gorputz sendoa eta distira handia. Euskarari eman
zion leku garrantzitsu horren erakustea da, hain xuxen, argitalpen hauen hel-
buru nagusia.

Bertze prediku batzuk

[ Bataioa ]
[ Haur ttipien irakaskuntza ]
[ Haurren heziketa ]
[ Abitua, girixtinoaren zaindari ]
[ Jaunaren egoitza sakratua ]
[ Jainkoaren etxea errespeta ]
[“Gure Aita zeruetan zarena…”]
[ Girixtinoaren duintasuna ]
Igande egunaz 
Jesu-Kristoren Pasioneaz 
[ Ortzirale Sainduz ]
[ Nola bizi, hala hil ! ]
Jujamendu partikularraz 
Azken judizioaz 

Guziei, zerbaitetan, ondoko orrialde horien irakurketa probetxugarri izan
dakizuela! 

2011ko urrian. Henri Duhau
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Bertze prediku batzuk
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[Bataioa]

Qui crediderit et baptisatus fuerit salvus erit. 
Nork ere sinetsiko baitu ene Ebanjelioa eta bataiatua izanen baita, eta hura
salbatua izanen da.
S. Marken Ebanjelioa, azken kapitulua.

Girixtino Maiteak,

Zuek zer zarezten, zuen balioa zer den, noren umeak zarezten, zuen pri-
mantza edo etxe partea nolakoa den, girixtino izaitea zein eder eta ohoragar-
ri den, berriki erakusterat eman derautzuet(1). 

Ez zazuela beraz sekulan ahantz zer estimu egin behar duzuen elgarrez eta
zer ohore diozuen zor batzuek bertzeeri. Agnosce, ô Christiane, dignitatem tuam.

Girixtinoa da, badakizue guziek, bataiatua delarik Jesu-Kristoren legea
sinesten eta agerian segitzen duena. Horra beraz hiru gauza girixtino izaiteko
behar direnak: lehena, bataiatua izaitea; bigarrena, Jesu-Kristoren legearen eta
erakaspenen sinestea; hirugarrena, lege eta erakaspen heien arabera bizitzea. 

Bataiatua izan gabe, Ene Aditzaile Maiteak, ez da, eta ez daiteke [izan]
girixtino izaiterik. Bataioa da girixtinotasunarentzat, sortzea jendeen artean
agertu behar denarentzat den kondizione bera. Ez da, eliza ama sainduaren
galtzarrerat(2), Jainkoaren ume bilakatzerat nehundik ere bertze biderik,
bataioko iturri sakratuetan barna baizen(3).

Haur bat sortzen denean, zer da bataioko uraz garbitua izan baino lehen?
Bada naski zerbait, eta mundu huntako kreaturen artean badu gradu bat aski
handia ere, jendea denaz geroz. Bainan zer erakusten derauku(4) fedeak haur
jende xoil bat baizik ez den horren baitan? 

Erakusten derauku, behinik behin, gure lehen burhasoek eginikako beka-
tuaren arrasto eta lertzo izigarria. 

Erakusten derauku haur horren arima, izpiritua, bihotza, odola, gorpu tza,
hitz batez naturaleza guzia aire gaixto batek joa bezala, hats maleziazko batek
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(1) dizuet
(2) besazpirat edo altzorat
(3) baizik
(4) digu



nahasia, konjuratua(5) bezala, bekatuzko altxagarri mindu eta usteldu batekin
orhatua bezala. Geroz goiti, zer begiz behatzen ote dio saindutasuna bera den
Jainkoak? Estatu bekatuzko hortan dagoeno, Jainkoak ez dio zor, etsai men-
dekiorik eta juje garratz baten madariozionerik baizen.

Ifernuko suge errabiatuak bere gorputza mila plegutan inguratua, besar-
katua dauka ainitz gostarikako konkista bat bezala eta ez lio(6) utz, ez lio utz
zernahitan ere eskapatzerat.

Hauxe da haurraren pilaia!(7) Horrela dagoeno zer izen emanen diogu?
Izpiritu Sainduak berak emaiten dion izena: Jainko baten koleraren umea.
Natur  filii iræ... 

Abar ihartu bat suko egina den bezala hori ere Jaunaren mendekiotako
egina. Horra bataiatua ez denaren suerte ondikozkoa. Zerbaitgatik bertze
orduz, Jondoni Joanes Batista hunela mintzo baitzen bataioaren galdez
ondotik zohazkoneri:(8) “Zarezten bezalako suge bipera arraza, nork eraku tsi
derautzue(9) Jainkoaren kolerari ihes egiteko bide hau?” Progenies viperærum quis
demonstravit vobis fugere a ventur  ir .

Bai naski, bataiatuak ez zirelakotz, baitzakiten Jainkoaren saindutasunak
armatuak zauzkala bere ozpinak heien bekatuzko naturalezaren gainean,
baitzakiten Lege Berrian bataioa zutela lehen-lehenbiziko erresur tsa(10)

Jainkoaz ontsa ikusiak izaiteko...
Gu ere beraz, Ene Aditzaile Maiteak, madarizionezko estatu hortan ego-

nak gare. Eramus filii iræ sicut et cæteri, dio Jondoni Paulok; orduan oraino
Jainkoaren kolerazko seme batzu ginen bertze batzu bezala.

Ordean nundik heldu da bada, hala egonak izan ondoan, orai hunela
baikaude Jainko haren beraren ume maite batzu bezala begiratuak? Zer ger-
tatu zaiku arte hortan? 

Zer gertatu?
Beha zazue eliza gibel hortan Bazko bezperan kontsekraturik altxatua

daukagun ur salbagarri horri. Ur horrek, zertaz orhoitarazten gaitu? Bainan
ur hori gure buruaren gainerat ixuria izan zenean deus ere ez ginen gai
ohartzeko. 

Geroztik bai, adimendutan sartzearekin ohartarazi gaituzte hor hautsiak
izan direla etsaiari lotuak ginduzkaten(11) gate lodiak, hor garbituak izan

(5) Etsaiez inguratua bezala ?
(6) ez liro utz (ez lezake utz)
(7) Confusion, désordre// Accoutrement
(8) zihoazkionei
(9) dizue
(10) Ressources, moyens
(11) Oharra: zein ederki emana!
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garela sortzean gurekin ekarri ginuen zikindura madarikatutik, hor piztu
ginela bekatuak emanikako heriotzetik, hor sortu ginela zeruko Jainkoaren
haur, hor Jesu-Kristok hartu gintuela bere anaiatzat, hor eliza ama sainduak
bere besoetan hartu eta bere umeen artean alegrantziarekin ezarri gintuela,
hor ideki zauzkigula(12) bere tresor preziatuenak eta partalier sarrarazi Jesu-
Kristoren odoletik ateraturikako grazia eta merezimendu guzietan, hor
kontsekratuak izan ginela gantzudura(13) saindu batzuez, eliza bat, edo
aldareko sakrifizioetako kalitza bat kontsekratzen den bezala. 

Orduan gutarik bakotxaz errana izan zitzaion ifernuko printzeari: “Habil
urrun hunenganik, ez duk gehiago hik hunekin egitekorik, ez duk gehiago hik
hunen gainean dretxorik.” Orduan uko egin ginion Satani, haren araberako
obreri eta haren enganio guzieri.

Oi bataioaren indar mirakuluzkoa!
Oi bataioaren ongi-egin prezio guziez goragokoa! 
Oi bataioak emanikako dretxo loriagarriak, izen ohoragarria eta ontasun

ezin erranezkoak! 
Oi bataioko egun ederra! 
Oi bataioan besarkaturikako lege maitea! 
Oi bataioan jauntzirikako arropa xuria!
Oxala, Girixtinoak, iturri sakratu hartarik ateratzean bezala bagine! 
Oxala, ez baginu sekulan zikindu bataioko arropa xuri hura! 
Oxala, bataioan harturikako uztarria, beti orai artio, izan balitz guretzat

uztarri arin eta karga ezti eta maite bat!
Oxala, behin ere ez baginu ukatu bataioan bere umetzat hartu gintuen

Aita on hura eta haren ume izaiteak emaiten zerauzkigun(14) dretxoak! 
Oxala, orduan gure Jainkoari emaniko hitza beti atxiki baginu eta gure girix -

ti notasuna ez baginu sekulan herrestan erabili mundu huntako ixtil usteldu eta
usainduetan! 

Bainan zer balio du auhen alfer hauen egiteak? Zer probetxu dut ez den
gauza, balitz bezala aipatuz? Ager zaite hunat zu girixtinoaren izena, beka-
toros handi baten biziaz profanatua, desohoratua daukazuna! Bataiatua izan
zare bai, bainan zer egin duzu bataioaz? Arnegu egin diozute(15) orduan hain
eder, hain handi, hain ohoragarri bilakarazi zintuzten grazia, dohain, indar,
fedearen argi, zeruko agintza, Jainkoarekilako adixkidantza eta ahaidetasun
guzieri. 

(12) zizkigula
(13) par l’onction
(14) zizkigun
(15) diezu
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Ostikoka nolanahi erabili ditutzu zure dretxoak. Zikindu ditutzu nun-
nahi Jesu-Kristoren menbroak; tu egin diozu bataioak zure gainean utzirikako
arrasto eta gantzudura ezin kenduzkoeri. Zer, nahi zinuke naski nolazpait ere
ezeztatu zure kopetan ageri den girixtino marka hori? 

Ez ez, ez duzu ezeztatuko! Nahit[a]ez marka hori norat-nahi zurekin
erabiliko duzu. Ifernuak bere leizeetan hondatzen zaituenean, bai orduan ere,
bai suzko leize heien erdian ere ageriko da zure kopetan bataioak utzirikako
seinalea; eta seinale harek zure tormentak, zure ahalkea, zure itsusitasuna
arredoblatuko(16) baizik ez ditu. 

Seinale hura, dohakabe guziek beren hortz karrasken erditik, ezagutu eta
irakurtuko dautzute.(17) Satanek egiten dakizkan(18) trufarik jasan gaitzenak
orduan eginen dauzkitzu(19). Zure girixtino seinalearen segidan, burdin gorri
batekin bezala izkribatuko dauzkitzu bertze bi hitz hauk: Arnegatua! Doha -
kabea!

Zenbat ote dire gure artean, horiek guziak gertatu behar zaizkotenak?
Zein ote dire haina hek?(20) Etsamina horren aipuak berak izitzen gaitu...
Zorigaitz, noizean behinka bederen, pentsaketa horietan egoiten ez denari! 

Girixtinoa, kontu beraz, denbora deno, nor zaren, zer zaren eta nungo
premua(21) zaren. Kontu zure girixtinotasunari, kontu zure ohoreari, kontu
bataioak eman dautzun graziari. Dohain horiek guziak hain gal errexak dire
mundu huntako enganioen erdian! Kontu, behar duzu eror. Nun-nahi etsaiak
baditutzu; nun-nahi zure atzemaiteko sareak hedatuak dire... 

Ordean, hauxe da orai berriz zeri ohartzen naizen... O! O! Nor duzu
zurekin dabilkazun(22) lagun hori? Hau da ikusgarri zoragarria... Zer da hori
holakorik? 

Beha dezogun(23) fedearen begiz. Hori da aingeru bat, Jaungoikoak bere
gortearen erditik, zure guardian egoiterat igorria. Hori da zeruko armadetako
aintzindari lorios hetarik(24) bat, zure laguntzerat, zure etsaien gudukatzerat,
zure irriskuetarik begiratzerat, zure girixtinotasunari ohore emaiterat, hain
goradanik zure alderat jautsia! Egunaz, gauaz, barnean, kanpoan, beti zurekin

(16) arrabikoiztuko
(17) dizute
(18) dakizkien
(19) dizkizu
(20) diren bezalako (dohakabe) haiek
(21) ondokoa, oinordekoa
(22) darabilzun
(23) beha diezaiogun
(24) haietarik, haietatik
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(25) hala izan bedi (biz, ‘izan’ saileko adizkera zaharra da, inperatiboan)
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dago, beti zure konpainian, beti zure lekuko. Ahantziak dire erregeen
palazioetako guardiak zure horren aldean! 

Beraz, nor eta zer zare zu holakorik, Girixtinoa! Norat zaramatza holako
gidari batek? Zerurat !

Halabiz(25).
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[Haur ttipien irakaskuntza] 

Declaratio sermonum tuarum illuminat et intellectum dat parvulis.
Jauna, zure hitzaren ikasteak argitzen dio gizonari izpiritua eta haur ttipieri
emaiten diote adimendua.

Duela zenbait denbora, Ene Aditzaile Maiteak, asko espantu eta laudori-
orekin mintzatu natzaitzue katiximaz. 

Oraino ere bada, orduko hitz beretan nago eta, diot berriz ere, ez dela
mundu huntan girixtino batentzat jakitaterik katiximak emaiten daukun ja -
kitatea baino ederragorik eta beharragorik.

Jakitate hori ororentzat baitezpadakoa da. Bainan ez ororentzat gradu eta
hedadura berean. Eta horra zertako erran nerautzuen(1) ez dela gure artean
nehor, ez handirik, ez ttipirik, ez zaharrik, ez gazterik, bere adinaren edo
erronkaren araberako katixima jakin gabe salba daitekeenik.

Ezen zer balio du girixtino izaiteak girixtinotasuna zer den ez dakiena -
rentzat? Erlisionerik gabe nehor ez daiteke salba; hori nornahik badaki. Erli-
sionea, baina egiazko erlisione hura zer den jakin gabe, nor ote da salba daite-
keenik?

Hortarakotz, iduritzen zait, on ginukeela elgarrekilan begiztatzea gure
erlisione sainduaren gainean nork zer behar lukeen ikasi.

Hasten naiz azken aldian aipatzen abiatu ginuen pondutik orduan agin-
du(2) nerautzuen bezala.

Huna beraz haur bat doi-doia mintzatzen hasia, doi-doia bere aitari ‘aita’
eta bere amari ‘ama’ erraiten dakiena. Badakizue haur horrek baduela bertze
Aita bat, baduela bertze Ama bat, jadanik aipatzen dakizkan(3) hek baino ez
segurki gutiagokoak...

Ez dea bada gisa heien izenak ere ikas detzan ordu beretik? Jesus, Maria,
ote da lurrean, ote da zeruan, izen ederragorik, izen eztiagorik, izen
maiteagorik? Jesus, Maria! Ote da haur ttipi horren mihi garbiarentzat, hitz
garbiagorik?

Zer, ez dakizue bada, haur maite hori, bataioaz geroztik aingeru bat dela?
Beraz zuek, aingeru horren aita-amak, erakutsozue erakuts aingeruen
hizkuntza. Ikas beza goizik, ikas beza aingeru deno eta mintza bedi ausarki
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(1) nizuen
(2) hizeman
(3) dakizkien



horren inozentziari hain ontsa dohakon(4) zeruko hizkuntza hortan! Berdin
gero ere aski laster trebatuko da lur higuin huntako eta bekatorosen arteko
bertze mintzaira gisa hartan.

Zenbat aita-ama gauza horren gainean artarik aski hartzen ez dutenak!
Orduan zer gertatzen zaiote? Jainkoa jelosten bezala da, ikusiz haur horrek
bere lurreko burhasoen izenak noiznahi mihian dituelarik, sekulan ez duela
ai patzen bere zeruko Aita, bere zeruko Ama. 

Egitate hori Jainkoari gaitzitzen zaio eta horra nun herioak eremaiten
dioten burhaso hobendun horieri berentzat baizik maitatzen eta artatzen ez
zuten haur hori. Horra Jainko guziz justuaren mendekioa, erraiten baliote
bezala aita-ama heieri: haur horrek, zuekin deno, ez du nitaz aipurik, eta biz -
ki tartean haur horren gainean zuek baino dretxo handiagoak ditut... Eman ne -
rautzuen bezala kentzen dautzuet(5) eta badaramat enekin; zuek lurrean egi -
narazten ez diozuena, egin dezan bederen zeruan. Orduan nigarrak, orduan
ama baten bihotzak bakarrik dakizkan zimiko eta zarrasta saminak.

Beraz zuen onetan mintzo natzaitzue, Burhaso Girixtinoak; ez zazuela
ahantz Jaungoikoa zein den jeloskorra zuen haur ttipien amodiozko seinale
horien gainean. 

Arta eta altxa zatzue(6) beraz zuen ume maiteak eman dauzkitzuenari(7)

agrados eta zor zaion maneran. 
Heldu da bai haur ttipi bat bere beso samur hetaz nolazpait baliatzeko

heinerat; erakutsi behar zaio ‘gurutzearen seinalea’.
Nahi duzue nik erran, Girixtinoak, zer den gurutzearen seinalea haurrik

mendreenaren beraren eskuetan? Nahi duzue nik erran zertako duen haur
batek gurutzearen seinalea?

Ez natzaitzue orai hemen sartu nahi zeinatzearen(8) gaineko asko xeheta-
sunetan; xehetasun heien aldia ere denborarekin etorriko da. Aski da arte
huntan jakin dezazuen gurutzearen seinalea dela otoitz bat eta arma bat eta
nolako otoitza, nolako arma!

Otoitz bat zoina gabetarik ez baitzaiku kasik iduritzen egin ere daitekeela
bertze otoitzik... Otoitz bat, eliza ama sainduak berak bere otoitz guzien
aintzinean eta hastapenean ederrentzat bezala ezartzen duena. Otoitz bat,
zoinaren bertutez bertze hainbertze otoitz baitire otoitz bilakatzen edo
otoitz gisa baliatzen.

(4) doakion
(5) dizuet
(6) altxa itzazue
(7) dizkizuenari
(8) zeinatzea = gurutzearen seinalea egitea
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Eta denbora berean gurutzearen seinalea da arma bat; bai, arma bat etsai -
rik puxanteneri egundainotik amor emanarazi diotena.

Ordean, erraiten daut(9) norbaitek, zertako du arma bat haur ttipi eta gai -
xo horrek? Bere amaren besoen artean gerizatua dagoeno zeren beldur izaiteko
ote du haur maite horrek?

Zeren beldur izaiteko? Mundu hau guzia baino azkarrago den etsai baten
beldur izaiteko. Gaixo haurra! Sortu orduko soldadu! Xutik ibiltzen abiatu
orduko etsaiari ihes egin behar edo etsaia ihesari emanarazi behar!

Zer bada, uste duzu bere amaren soinean gordea dagoela eta ez duela aise
ikusten eta begiztatzen eta haztatzen ifernuko etsai errabiatu horrek?

Uste duzu bada ttipia eta mendrea delakoan utziko duela bere gisa eta ez
zaiola jazarriko bertze bati bezala?

Orobat liteke(10) erraitea xitoak ez duela zeren miruaren edo arranoaren
beldurrik izan. Etsaiak, haste hastetik, haur horren bizia pozoindatzen ahal
badu, hainbat hobe harentzat! Gerokotz lana errexago...

Bertzenaz ere zuen haurrak arima bat duen pondutik eta bereziki girixti-
no den pondutik, badu balio bat etsaiak oraino guk baino hobeki ezagutzen
duena.

Ihiztariari laket zaio ihizi baliosa... Beraz zernahi eginen dio mustro izi -
garri harek zerbait kalte nunbaitik eta nolazpait bederen haur horri egiteko:
edo bere ariman, edo bere izpirituan, edo bere bihotzean, bai eta batzuetan
bere gorputzean berean ere.

Ori, huna arrangura gisa batzu maiz entzuten ditugunak.
Gure haurrak badu behar ez den zerbait: hau du, hura du. Ez zaio adi na -

re kin heldu gaixtakeriarako lehiarik baizen. Adimendutan sartzearekin, hastio
di tu bere girixtino eginbideak, hastio du otoitza, hastio du lana, gerone(11) ere
hastio bezala gaitu. Handik gaitza, hemendik bizioa, ez dakigu zer duen, ez
zerk holakatu duen.

Ez dakizue zerk holakatu duen? 
Nor hurbildu zaio? Norenak dire horren baitan ezagun diren arrasta

horiek?
Ez dugu ez gauza horren esplikatzeko, ez xarma, ez sorgin, ez bertze gisa

hortako ergelkeria beharrik. Aski dugu orhoitzea debruak nornahiren galtze -
ko egiten dituen entseguez. Horra haur horren gaitzak zertarik heldu diren. 

Etsai gaixto hura hurbildu zaio eta gaixoak ez du izan kasatzeko indarrik.

(9) dit
(10) litzateke
(11) guhaur
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Eta bizkitartean gurutzearen seinale batez aise urrunaraz zezakeen, bentzu ere
zezakeen.

Erakutsozuete(12) beraz, Girixtinoak, zuen haurreri ahal bezain goizdanik
gurutzearen seinale horren egiten.

Geroxago, ohartzen zareztenean zuen haurrek badakitela beren baitarik
zue ri nolazpait adiarazten hulako edo halako gauza nahiz dagozila(13), otoi
ba da emaiteko, horra hein bat, zointan zueri galdetzen dautzueten(14) bezala,
Jainkoari ere zerbait galde baitezakete... Horra preseski zenbait otoitz errex
eta laburren irakasteko hein hura. Ezen otoitza da galde bat eta galdegiten da -
kienak otoitz egiten ikas dezake.

Hortan garenaz geroz, geldi gaitezen apur bat gauza bati begira.
Huna haur bat goizean atzarri eta bere amari oihuz. Ama badohako, bai

eta laster, ezen, deusetan ere truk, ez lezake eman bere haurrak orduan egiten
dion lehenbiziko irri maite hura. Ama girixtino horri ez zaio ahantzi, haur
[horrek] bere zeruko aitari eta amari ere zerbait zor diotela. 

Beraz zenbait lausenguren ondotik huna jadanik hasia goizeko otoitza.
Amak: Agur Maria... Haurrak: Agur Maria... eta heien ondotik hirugarren ba -
tek ere: Agur Maria... Gero amak: graziaz betea... Haurrak: graziaz betea... Eta
orai no bertze hirugarren harek ere: graziaz betea... Nor da hirugarren hori?
Aintzina amak: Jauna da zurekin; haurrak: Jauna da zurekin; bertze harek:
Jauna da zurekin.... 

Nor ote da bada hirugarren mintzo den hori? Girixtinoak, beha za goz -
te(15) eta ez duzue ikusten ama bere haurrarekin baizen, ez duzue ikusten
heie kin otoitzean ari den hirugarren hura.

Idekatzue(16) fedearen begiak. Horra aingeru bat, hauraren aingeru begi-
ralea, horra nun dagoen ahuspez ama on haren oinetan, ama horrek bere hau-
rraz duen artaz loriatua, atseginez urtua, otoitz hartako hitz bakotxa, Jain -
koaren bihotza, barna duela sarrarazten.

Ama dohatsua! Ohartu ote zinen behin ere gauza horri? Galdetzen de -
rautzuet ezagutza bat eta bihotz bat duzuen guzieri, ez zaitzue bada hori eder,
ez zaitzue bada hori hunkigarri? Iduri luke kasik zeruan baizik ez daitekeela
gerta holako ikusgarri miragarririk!

(12) erakutsiezue, erakuts iezaiezue
(13) daudela
(14) dizueten
(15) zaudete
(16) irek itzazue
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Barka diezadazue(17), Girixtinoak, gauza batek ene bidean nindohala lli -
llu  raturik ahantzi balin badut apur bat ene suietaren segida. Ene ustez bar ka -
tzen dautet(18) hemen ene entzuten dagozin(19) ama batzuek.

Haur bati adimendua ernatzearekin erakutsi behar zaizko arabera harta ra -
ko gauzak. Ezagutarazi behar zaio Jainkoa. Gure Salbatzailea. Andredena Ma -
ria, Aingeru Begiralea. Heien gainean maiz erranez haur baten bihotz garbia
hunki detzazketen(20) ahalikako gauza maitagarri guziak. Maiz mintzatu behar
zaio zeru eder hartaz, erranez haur prestuak baizik ez direla han sar tzen.

Bai eta ere ifernuaz, haur gaixtoentzat egina den suzko leize izigarri har-
taz. Ezen ahal bezain goizdanik haurreri behar zaiote eman ongiaren amodioa
eta gaizkiaren beldurtasuna.

Burhaso bakotxak gauza horien guzien gainean egin beza, zer ere baitzaio
Jainkoaren begietako agradosenik eta bere haurraren bertutearentzat pro be -
txo  senik eta hura.

Hola-holaka heldu da haur harentzat sei urtetako heintsu hura. Gutiak di -
re, haurrak, adin hartan, gure erlisioneko mixterio printzipalak ikas ez de -
tzazketenak. Adimendua duten pondutik ez daitezke salba hek jakin ga be ta rik.

Handik goiti, eskolarat abiatu arteraino, behar dire trebarazi bederen
‘katixima ttipia’ erraiten diozuen hartan. Behar zaiote erakutsi arrats guziez
beren egun bakotxeko huts eta gaixtakeria guzien etsamina egiten eta, kofe -
tsatzerat joaiten direneko, behar diren arta eta molde onekin apezaren oine-
tarat hurbiltzen.

Ez zazuela denmendreneko beldurrik izan horrenbertze gauzaren ikasteak
kalte eginen diola zuen ume maiteari. Jadanik adiarazi derautzuedan(21) beza-
la ez dire horiek oro betan ikasten dituztenak, bainan poxika-poxika kasik
ohartzen ez balire bezala. Bertzenaz ere huna ori zer zioen denboraz, Jain -
koak, bere partez mintzatzeaz kargatua zuen errege handi batek: Declaratio zer-
monum tuarum illuminat et intellectum dat parvulis... Jauna, zure hitzen adiarazteak
eta ikasteak haur ttipieri argitzen diote izpiritua eta emendatzen adimendua... 

Horra egia bat egundaino nehork gezurtatuko ez duena. Oxala, zuen hau-
rrek ez balute sekulan ikasten kalte gehiago egin dezoketen(22) gauzarik!

(17) iezadazue
(18) didate
(19) dauden
(20) ditzaketen
(21) dizuedan
(22) diezaien
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Bainan zer gertatzen da? Aipatu behar ote dut hemen egungo egunean
nun-nahi ikusten den izigarrikeria bat? Zatozte, Girixtinoak, enekin, asko
etxe, asko bizitegiren inguru[e]tarat.

Huna urrundik nun entzuten dudan aita baten irria, ama baten irria. Zer
ote da irri hori? Etxe hartako haur ttipiak nunbait zerbait elhe tzar ikasi eta
hitz hura bera aipatu du bere burhasoen aintzinean. Eta horra burhaso hek
gisa hortan irriz urrarazten(23) dituen balentria...

Sar gaitezen jakiteko hobeki zer derasaten. “Bazinakite, jendiak, gure hau-
rra zoin ernia heldu den; gure haurrak holakoa erran du; eia maitea, errak eia
berriz.” Nor da hola mintzo den hori? Haur horren aita, haur horren ama...
Zer, zuek aita eta ama batzu zareztela! Ez, ez, ez: zuek girixtino batzuen izena
merezi duzuela! Ez, ez, ez, ez... Zuek jendeak ere zareztela! Ez, ez, ez. Zuek
za rezte bestia(24) batzu; zuek zarezte otso errabiatu batzu; eta oraino ez da
otsorik beren umeeri zuek zuenari egiten diozuen izigarrikeria egiten duenik.
Ifernuaren zolan baizik ez da zuen idurikorik. Væ, væ illi per quem scandalum venit!

Zorigaitz, ehun eta mila aldiz zorigaitz zuen haurren gaizkiaz atsegin
duzueneri! Zuen haurreri gaizkia ederresten eta irakasten diozueneri...

Hobeki egin zinezakete soka laster(25) batez haur horieri harri handi bat
lepotik ezarri eta itsasoaren zolarat aurdikitzen bazinituzte...(26)

Bainan zagozte, zagozte! Etorriko da denbora bat, haur horrek bertze asko
gauza oraino ikasiko baitu eta ikasi bezala obratuko. Orduan, orduan zuen
gostuz ezagutuko duzue orai egiten duzuen gaizkia. Zorigaitz orduan zueri! 

Lex Domini immaculata: sapientiam prœstans parvulis. Ez da Jaunaren lege garbia
bezalakorik haurreri adimenduaren eta zuhurtziaren emaiteko.

Beraz, Burhaso Girixtinoak, zuen haurreri ahal bezain goizdanik eraku -
tsozuete Jaunaren lege saindu hura. Ahal bezain goizdanik Jainkoarekin egi-
naraz zotzuete(27) beren ezagutzak.

Horra zuen eginbide hertsienetarik bat. Oxala, bazinakite eginbide hor-
ren ontsa betetzeak nola ohoratzen zaituzten eta Jainkoaren estimuan gora
altxatzen! Oxala, aintzinetik eta orai beretik ezagutzen bazinituzte zuen hau-
rren girixtinoki altxatzearen segida zorionezkoak!

Orai beretik beraz hazi ona erein zazue zuen ume maiteen bihotzetan eta
izpirituetan. Gero, bere sasoinean, hazi on harek emanen ditu fruitu onak.

(23) irriz, ezin gehiago
(24) animalia, salbaia (?)
(25) noeud coulant
(26) Ebanjelistek bertzela diote: bizio tzar bat erakutsi baino lehen, hobe bere buruaz bertze egitea,
harri bati loturik, urerat bota... (Mt 18, 6-9 ; Mk 9,42-48; Lk 17,1-2) 
(27) erakutsazkiezue, erakuts iezazkiezue 
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(28) > artak, arretak
(29) dizkiezue (haiek haiei zuek)
(30) dizkio
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Orduan zuen oraiko arteri(28) ezagutuko diozkatzuete(29) ondorio onak.
Huntan ixiltzen naiz, oraino hainbertze gauza erraiteko nukeelarik.
Agian gainerako guzientzat Jainko Jaunak emanen diozka(30) bakotxari

bere beharraren edo kasuaren araberako argiak. 
Agian guzientzat ez dire alfer izanen egun eman dauzkitzuedan abisuak.

Halabiz.
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[Haurren heziketa]

Qui parcit virgoe, odit filium suum qui autem diligit illum, instanter erudit.
Behin ere zigor bat eskuetan hartu gabe dagoenak hastio du bere semea; eta
seme hura maite balin badu ez da baratuko haren goizdanik moldatzetik.

Aditzaile Maiteak,

Doi-doia eta ikaretan bezala natzaitzue menturatzen hitz horien aipatze -
rat, eta halarik ere ez dakit ez ote nautenetz ainitzek sobera atrebitutzat har-
tuko.

Bakezko, eztitasunezko, amodiozko nausi baten minixtro naizelakotz,
iduri luke ez zinu[ke]tela iguriki behar eneganik eztitasunik amultsuenaren
araberako ahopaldirik baizen, eta huna gero nun diodan berriz ere: sekulan
zigor baten eskuan hartzen ez dakiten burhasoak, beren haurren etsai batzu
direla.

Hauxe duzue ateraldia! Badakit, gisa hortan mintzatuz, oraiko jendeen
ikusteko manerari ontsa eskarnio itsusia egiten diodala.

Badakit gutiak direla, denbora hautan, hitz idor horiek onetsiko ahal
dituztenak. Bainan guardia! Ez dire gero hitz horiek gizon enganakor zen -
baiten ganikakoak, bainan bai Jainkoaren beraren ahotikakoak. Guardia beraz
hitz horiek gezurtatuz eta kondenatuz nor den gezurtatzen eta kondenatzen.
Hitz horiez asaldatuak direnek, zerbaiti edo norbaiti jazartzekotz, bortxaz(1)

Jainko egia bera den hari behar dire jazarri. Gero, hor ikus, nork dukeen arra-
zoina.

Lehenagoko aldi horietan mintzatu natzaitzue haurreri ttipitik, gure erli-
sione sainduaren gainean eman behar zaioten jakitateaz.

Asko hedadurarekin erran derautzuet(2) zertsu haur horiek behar luketen
ikasi eskolarat abiarazi aintzinean, beren aita-amen besoen artetik ilki gabe(3).
Lehenik otoitz labur zenbait, gero, emeki-emeki, erlisioneko mixterio printzi-
palak, bertze gainerako otoitz familietan egiten ditutzuen heiekin batean; gero
arrunt(4) ‘Katixima ttipia’ erraiten diozuen hura. 

(1) nahitaez
(2) dizuet
(3) jalgi gabe, atera gabe
(4) handik laster
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Handik goiti badohazke eskola horietarat. Han, zuen haurrak esku one-
tan izanen dire, han haziko da heien adimendua, han plegu onak hartuko
dituzte, nun ez dituzten, han, irabaziak galtzen edo kanpo horietan, eskola
tartetan, libro uzten ditutzuelarik edo beren etxeetan zenbait etsenplu tzarren
eskola kausitzen dutelarik.

Ainitzak arrangura dire, oraiko denboretako laguntza guziengatik, oraiko
Seroren edo Freren(5) eskola handi eta gisa guziz hain estimagarri diren
horiengatik, oraiko haurrak ez direla lehengoak baino prestuago, oraiko hau-
rrak, haur ausart eta nausitu batzu direla, oraiko haurrekin ez daitekeela egin
burutziarik(6), oraiko haurrak lehengoak baino gaixtaginagoak direla...

Bai hala dire, Girixtino Maiteak, bainan noren faltaz? Serora horien fal-
taz? Frera horien faltaz? 

Eia, galdeozue(7) haur horieri, galdeozue zer erakusten dioten bere esko-
lako nausiak... Galdeozue gero nun ikasten ote duten bada hainbertze gaixta -
keria; nun diren ausart eta nausitu bilakatzen... 

Beren etxe barne[e]tarik edo ingurunetarik urrunago joan gabe zer ikusten
dute asko haurrek, zer entzuten dute? Nork uzten ditu nahi dutenaren
ikusterat, entzuterat eta egiterat? Nork uzten ditu kanpo horietan nahi dute-
nean ilki, nahi dutenean sar, nork uzten ditu bide horietan eskolarat doatzi-
larik(8) edo eskolatik etxerakoan nahi duten bezainbat libertitzerat?

Bizkitartean, badakizkatzue(9) xuxen horien sar-ilkietako tenoreak, eta ez
diozuete(10) kasurik egiten; uzten ditutzue berak beren nausi, berak beren
zain. Lehenago familietan, segurki, bertze ordenurik zen. Lehenago burhasoek
bazuten beti nunbait beren etxean zigor bat, edo zigorra balio zuen bertze
zerbait, eta zigor hura arras gutitan ilkitzen zen bere xokotik, zeren eta arras
gutitan haurrek ahanzten baitzuten hura han zagoela. 

Hitz batez, lehenagoko burhasoak beren haurren nausi ziren eta horra zer-
tako lehenagoko haurrak ez ziren oraikoak bezain nausitu eta atrebituak.
Lehenagoko burhasoek bazakiten beren haurren arruntki altxatzen.

Arruntki altxatzen! Zer erran dut? Arruntasunaren izena oraiko
esk[u]aran ote da? Arruntasuna! Ontsa moda xaharreko gauza da izen hori
dakarkeena! 

(5) fraile
(6) ezin obediaraz
(7) galda iezaiozue
(8) doazelarik
(9) badakizkizue
(10) diezue
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Bego apur bat bere aspaldiko izanarekin eta abiaduran(11) mintza gaitezen
haurren gastatzeaz edo mainaz galtzeaz(12). Hortarakotz otoizten ditut ka -
suak berenganik hurbil dituzten guziak oraiko denboretako gaitz horren gai -
nean zenbait arrazoinamendu laburren artoski entzuteaz.

Zer da ederragorik, zer da miragarriagorik, Jainkoak, aita baten, ama baten
bihotzean ezarri duen bere haurrarendako amodio handi, amodio azkar,
amodio samur hura baino?

Blasfemio bat litzaiket(13) amodio horren denmendrena laidoztatzea, hain
zait gauza sakratu eta errespetagarria. Ordean, oraiko denboretan zenbatak
ote dire amodio hori Jainkoak emanikako trenpu garbi, trenpu laudagarri eta
sanotasun hartan daukatenak? 

Ainitz burhasoren amodioari zenbat bizio ez zaio nahastekatzen! Asko
aita-ameri iduritzen zaiote ez dituztela beren umeak maite nun ez dituzten
maite mainaz galtzerainokoan... Haina heieri(14) erraiten badiotet, haurren
mainaz galtzea haurren hastio izaitea dela, ez naute menturaz sinetsiko. Sar
gaitezen beraz zenbait xehetasunetan edo, hobeki egiteko, goazin begira asko
familietako gobernuari.

Horra aita-ama batzu beren haurraren lausengatzen ari direnak. Haur hori
nigarrez zagoena ixilarazi dute. Hartarainokoan deus ez da sobera; badakit
ama bati bihotza nola jotzen dion bere umearen nigarrak.

Gehiago dena, erranen derautzuet(15) ama horren eginbidea dela haur ho -
rrek sofritzen badu, eri balin bada, gose edo egarri balin bada, bere eginahal
guziez horren soleitzea. Orduan orduan beza erakuts bere amatasunaren lehia
bi zia eta amodio samurra! 

Bainan gero guardia gauza huni. Haur baten nigar guziak ez dire
sofrikario, gose edo egarritik heldu... Haur gehienek badituzte fantesiazko eta
nehun ere arrazoinik ez duten nigar makur batzu. Kontu heieri! Noiz edo
noiz errexki ezagun da nigar hetan zoin diren egiazko beharrak eginarazten
dioz katenak(16) eta zein diren gaixtakeriatik, fantesia kolpe batetik, edo
lausenguaren gutizia xoiletik, heldu direnak.

Ezdeusentzat nigarrez dagoen haur bati egiten bazaio lausengu, berriz ere
nigarrari gogotik lotuko da lausengu hura nahiz... Zer egin behar zaio bada
ixilarazteko? Utzi bere gisa, ederki ase dadin nigarrez eta noizbait ohar dadin
alferretan ari dela oihuka eta marrumaz. 

(11) berehala, laster-laster
(12) arta gehiegiz galtzeaz
(13) litzaidake
(14) dohakabe haiei
(15) dizuet
(16) dizkietenak
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Xuxen[ez], bera bere baitarik ixilduko da; lehenbiziko aldi hetan ez hain
laster, bainan gero, geroago eta lastertxago, emeki-emeki usaia galdu arteraino.
Badire, dakizuen bezala, haur nigarti batzu, zoineri ixilarazteko aski baita
erraitea: “Hots, haurra, egizu nigar gogotik!”

Nehork ez lezake erran, asko haurren nigar fantesiazkoak lausengatuz,
zenbat malezia, zenbat bizio, zenbat kara[k]terako(17) errebeskeria lausen-
gatzen den. Ezen ezagutua da, bizio, makur eta malezia gehienen sor-lekua,
oha[n]tzea eta lehenbiziko hazkurria, haurtasuneko nigar hetan dagoela.
Alabainan bada, gauza guziek badute nunbait edo zerbaitetan beren hastape-
na eta hastapen hartan da errexenik zernahiren ezeztatzea.

Zatozte oraino ere berriz aixtiko haur haren berrien jakiterat. Huna
egundaino bezala nun abiatzen den orroaz. Zer du haur horrek? Gose da? Ez,
doi-doia jana dago. Egarri da? Ez eta ere, ez du segurik edan nahi. Eri da? Edo
zerbaitek min egiten dio? Ez segurki, Jainkoari esker osagarriz ontsa da. Zer
du bada? Ori bere jitea du hola; dena nigarra da, eta nehork ez dio(18) kontso-
la.

Beraz ama abiatzen zaio egundaino bezala hemendik lausengu, handik
balaka. Noizbait bedere[n] azkenekotz ixilarazten du eta ez segurki nahi
bezain laster. Sarrixago, berriz haste, ezen haurrak gostu hartu diote nigar
eginaren bortxaz ardiesten dituen lausengueri.

Haren fantesia eta nahikunde guziak horrela ferekatuz pentsatzen duzue
beti azkartuz eta nausituz do[a]tzila. Egun nahi du gauza bat; emaiten zaio
nigarrik ez egitekotan. Bihar galdeginen ditu bi[g]a; etzi hiru eta guardia gero
ez balin bazaizko berehala aintzinerat ekartzen... Azkenekotz galdaturen ditu
izan ez detzazkeen eta ezin eman dakiozkeen(19) gauza batzu. 

Orduan orduan lanak! Orduan deiadarrak, orduan kolera bulta ezin
apezagatuak; orduan bere aita-amendako higuintzazko mogimenduak. Ikusi
dire haur gastatu batzu kasu halako batzuetan koleraren [ariaz] itorik hiltzen.
Eritzen direnak badire usu, badire nun-nahi beren par(20) hura ezin pasatuz
hiratzen(21) eta xukatzen(22) direnak. Ez da gero mirakuilu airetikako gaitz
batzuez hainbertze burhaso arrangura badire.

Asteak, hilabeteak, urteak bado[a]zi eta haur horrek ez du oraino ikasi
egiten berak nahi duen haren baizen. Laster ohartzen da bere burhasoeri gaina

(17) izaerako, etorkiko
(18) ez diro kontsola (ez dezake kontsola)
(19) dakizkiokeen
(20) entêtement
(21) dépérir
(22) s’épuiser complétemzent
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hartu diotela. Adinak eta adinarekin heldu zaion adimenduak ez dio emaiten
amarru eta tema gehiago baizen.

Aita-ama flako he[iek]k ez dakite nola egin haren gosturat. Beldur dire
haren nahiari gerla eginez, haur haren amodioa higuintzarat kanbiaraz, beldur
dire eriaraz, beldur dire nik dakit funtsean zeren? Bego beraz haur tematsu
hori sobera bortxatu eta asaldarazi gabe.

Bizkitartean heldu da denbora bat zointan haur horrek behar baitu ikasi
bere erlisionea. Bainan ordu arteraino nahi dituen guzien egiten usatua izan
den ondoan ez zaio laket izpirituzko eta bihotzezko lan horri lotzea.

Bere aita-amen erranagatik lan hori utz lio(23) gogotik bere gisa; ordean,
lehenbiziko komunione haren egitetik urrundua izaitea ez luke atsegin.

Gibelamendu baten ahalkeak bortxatuko du beraz bere katiximaren nolaz-
pait ikasterat. Lan hori bortxazkoa duelakotz desgustuan harturen du. Kati -
xima lan horren emailea, hastio izanen du. Katixima horrek irakasten dituen
gauza maitagarri eta miragarriak arrazoin beraz higuinduko ditu. Higuintza
horrentzat, arrazoin hori aski ez balitz bezala, huna oraino handiagoko bat.

Haur mainaz galdu hori ohartuko da katixima hortan badirela manamen-
du batzu gure naturaleza gaixto huni batere atseginik egiten ez diotenak,
bakotxa, berak nahi duen haren egiterat utzi nahi ez dutenak. Orduan idu-
ritzen zait aditzen dudala bere buruarekin erraiten: “Erlisione higuina!
Holako[a] balin bahaiz, ez diat hire gutiziarik. Datorla, datorla(24) komu-
nione ondoko denbora hura, orduan nehork ez bainau bortxatuko, orduan
neroni(25) izanen bainaiz nere buruaren nausi.”

Bai, denbora hura etorriko da; zagozte, zagozte(26) haren begira, aita-ama
flakoak, orduan haste zuen zorigaitza, orduan haste zuen semeari, zuen
alabari, bere erlisione eskasak, bere naturaleza bizioz orhatuak eginaraziko
diozkan(27) izigarrikeriak, infamekeriak. Orduan desohorearen beldurrak,
desohorearen arrasto edo zigilu zikinak, orduan desohorearen usteldurak,
urrin barne nahasgarri eta seinale agerienak apalar[az]iko ez duen kopeta
atrebitu hura. Zer darasat... Urrunegi ote noa? Zer, haur baten mainaz
galtzearen gainean hunenbertze harrabots?

Ez ote naiz irri egingarri? Zer ihardetsiko dautet(28) hainbertze burhaso
adinekoen nigarrek? Nigar[ren] bakarrak lur hunen gainean deusek ere xuka
ez detzazkeenak!(29)

(23) utz liro (utz lezake)
(24) datorrela
(25) nihaur  
(26) zaudete
(27) dizkion
(28) didate
(29) ditzakeenak
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Arrunki zuen haurren altxatzea, sinets nazazue, Aita-Ama Girixtinoak,
arrunki zuen haurren altxatzea, ez da halakorik. 

Ez dea hala, hemen ene entzuten zagozten zaharrak? Zuek badakizue
aspaldiko denboren eta oraikoaren berri. Zer diozue bada? Guzien buruan,
zuen haurtasunean gaztigatzen(30) zintuzten zigorrak, ala oraiko maina eta
lau senguek ote dituzte segida eztiagoak? Zuen lehenagoko arruntasunak ala
oraiko jendeen fereka-aldiek ote dituzte ondorio maitagarrienak? 

Ai, badakit suiet horren gainean, nahi bezain ausarki mintzaturik ere, ene
alde jartzen zareztela. Bainan ez naiz zueri bakarrik mintzo, Lehenagoko Jen-
deak, ez dautzuet(31) zueri galdegiten zuen lekukotasuna baizik...

Oraiko jendeeri buruz, heien onetan, heien probetxutan ditut adiarazten
egia idor hauk.

Aipatu dut zigorraren izena. Bizkitartean ez nuke nahi aipamen edo
mintzatzeko manera hori sobera errebeski entzuna balitz.

Hitz horrek ez dautzue beraz adiarazi behar zuen haurrak joaren eta
umatzearen(32) bortxaz behar ditutzuela altxatu. Gauza guziek badute beren
neurria. Zigorra ez da hala-hula eskuan erabili behar den gauza bat. Zigorra
on da jakiteko badela zigor bat. Hobe da zigorraren beldurra, zigorraren
hunkia baino. Bainan beldur hura bedere[n] baitezpada behar da. 

Haurrak bakan eta arras bakan jo behar dire; eta jotzeaz geroz arrazoina
edo kasua izan bedi gisa hartakoa, erran nahi baita ezin bertzela adiarazizkoa.
Haurrak noiznahi, nolanahi eta ez deusentzat jotzen dituztenak ez dituzte
sekulan haur hek moldatuko, baizik ere sorhaio bilakaraziko. Badire aita
batzu, ama batzu, beren haurren gaixtakeria suerte guzientzat ez dutenak
erremedio hori baizen. 

Badire ez dakitenak heien moldatzen kolera izigarri baten mogimenduak
segiturik baizen, zernahi juramentu, burro(30) eta ahopaldi gaixto erasi[a]z
baizen. Hala-hala(34), zer gertatzen zaiote gisa hortan beren koleraz eta hi
guintzez egiten dituzten bekatuengatik? Jainkoak burhaso moldegaitz heien
esku kolpe bakotxari emaiten dio madarizionezko bertute bat ondorio
kaltekorrik baizen izan ez dezakeena. 

Ez da ez, naski, behar den izari hartan egoitea, hemen orai gisa huntan
mintzatzea bezain errex... Bainan ez da gutiago egia zernahi kasutan gure
pasionen oldar kaltekorren ahal bezainbat zapatzea, Jainkoak hertsiki ma -

(30) zigortzen
(31) dizuet
(32) zanpatzearen
(33) madarikazio
(34) halaber
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natzen daukun(35) gauza bat dela, eta Jainko on harek, galdegile artadunari,
beti emanen diola pasione heien bentzutzeko indarra eta heien oldarren
eztitzeko grazia.

Diot beraz joka baizen, kolera itsu baten mogimenduz baizen ez dakite-
nak beren haurren moldatzen ez dutela merezi burhaso izena.

Hala-nola hastean erran baitut, sekulan zigor baten eskuan hartzen ez
lakiketen aita-amak beren umeen etsai batzu direla.

Askori menturaz iduritzen zaiote bi hitzetan(36) kausitzen nautela. Ene
ustez, bada, ene eginahalak egin ditut huts hortan ez erortzeko.

Alde batetik erran dut haurrentzat kaltekor dela bizitasun sobraniozko(37)

eta moldegaitz bat behar baino maizago, eta aski arrazoin[ik] gabe sendi-
arazten dena. 

Bertze aldetik, erran dut, berdin kaltekor dela, noiznahi, zernahi barkatuz
haurrak nausitzerat uzten dituen eztitasun hura. 

Bainan bereziki eta xehatukienik(38) mintzatu naiz haurren ttipidanik
mainaz galtzearen gainean. 

Banuke, seurki, bertzaldi batez oraino zer erran. Ezen, egungo aldi huntan
aipatu ditugun haurrak oraino ttipixkoak gintuen[39] eta larrixagoeri ere zor
giniokete(40) beren aipaldia.

Beraz bertze egun batez, suiet huni berari emanen diogu segida. 
Arte huntan, Burhaso Girixtinoak, entzun ditutzuen hitzeri Jainkoak

eman bezote(41) zuentzat probetxos eta salbagarri izaiteko grazia eta jauts
bedi guzien gainerat haren benedizione saindua.

Halabiz.
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(35) digun
(36) kontraerranetan, kontraesanetan
(37) gehiegizko
(38) xehekienik
(39) genituen
(40) genieke
(41) biezaie
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[Abitua(1), girixtinoaren zaindari]

Benedixit te Dominus in virtute su   qui a por te ad nihilum redegit inimicos nostros.
Jainko Jaunak benedikatu zaitu eta haren indarra zure baitan bide zen, ezen
zure eskuz porroskatu ditu gure etsaiak. 
Judithen liburutik. 13. kapitulua.

[Girixtino Maiteak,] 

Apostolu handiaren(2) aspaldiko errana, gerla gorri bat dela gizonaren
bizia lur hunen gainean. Militia est vita hominis super terram.

Bai, girixtino bakotxa erran daiteke dela soldadu bat, ez maiz bainan beti
etsaiaz inguratua eta harekin borroka lotua. Zer da etsai hura? Nolakoak ote
dire haren ahalak? Zer gintezke(3) baldin geroni(4), gure indar xoilekin hari
bu ruz bakarrik utziak bagine? Nor da eta nolakoa ote da gudu hortan la -
guntzen gaituena?

Ahal bezain laburki lehiatuko naiz galde horieri errepustaren(5) emaiterat.
Gure begiz orai ikusten dugun mundu hau egina izan baino lehenago,

Jainkoak bere majestatea inguratu zuen izpiritu dohatsuzko gorte miragarri
batez. Izpiritu dohatsu hetan bazen bat guzien aintzindari bezala dohain
berezi batzuez, edertasun handiagoko batez, indar gaitzagoko batez berregin-
dua, bertze guziak baino gorago altxatua.

Bainan bere supertasunaz zoraturik abiatzen da behar dela Jainkoa bera
bezain gora altxatu eta erortzen da, aingeru nausi hori, erortzen bai zeru
gorenetik ifernuko leizearen zolaraino. Akabo ordu beretik haren edertasuna
eta distira llilluragarria!

Eta orai zer gelditzen zaio aingeru dohakabe horri?
Zer gelditzen? Bere lehenagoko adimendua, bere lehenagoko indarra. Bai -

nan lehenago ongiaren gainean hain argitua zen adimendu hura bera orai
arabera eta hein berean argitua gaizkiaren gainean. Lehengo ongiarentzat zuen
indar handia, berdin handi orai gaizkiaren egiteko. Hitz batez aingeru ona da
aingeru gaixto bilakatu.
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(1) Le scapulaire (Azalaren gibelean Ademak berak idatzia)
(2) Jondoni Paulo 
(3) ginateke
(4) guhaur
(5) ihardespenaren, erantzunaren emaiterat



Bertze orduz, Jainkoarekin adixkide bezain orai Jainkoarekin etsai; bertze
orduz, bertutearen maitatzaile bezain orai bertutearen higuintzaile...

Girixtinoak, horra gutarik bakotxaren etsaia; horra Jainkoaren eta
bertutearen alde diren guzien etsaia; horra gure salbamenduaren etsaia. Horra
gure arimari eta batzuetan gure gorputzari nundik zer kolpe emanen dion beti
asmuan eta etsaigoan ari dena.

Nork egin buru horrelako etsai bati? Nor nausi horrelako erresurtsak eta
ahalak gure galtzeko bere eskuan dituenari? Jainkoak uzten balu bere indarraz
baliatzerat, hats batez porroska lezake mundu hau guzia. Bildurik ere elgar-
ganat lurraren gaineko gizon abil, errege puxant, populu eta armada guziak,
zer egin liote(6) ifernuko printze horri buruz? Deus ere... edo doi-doia haize
zirimola bati buruz herrauts porro(7) batek egin lioena(8).

Horra beraz nolakotsua den gutarik bakotxari jazartzen zaion etsaia eta
oraino bakar bat baizen ez dautzuet aipatu; bertze zenbat holako ez dabila
gure ondotik? Nork konda horien armada beltza? Nork erran munduaren
hastapenetik hunat horiek egin dituzten kalteak? Nork bentzu(9) dezake
horien indarra? Zerk geriza gaitzazke horien kolpeetarik? Jainko bat zeruan
bai. Jainko guziz boteretsu hura bai, bego, badakite nor den gure etsaiek. Ezen
izkribatua den bezala, nor da Jainkoa bezalakorik? Quis ut Deus?

Orhoitzen da orhoitzen Satan hitz horiek zer ziztua egiten zioten beha -
rrietan, zeru gorenetik ifernuaren zolaraino aurdikia izan zen hartan. Beraz
Jainkoak, bai izaitekotz ere, Jainkoak berak behar gaitu lagundu.

Baina Jainko handi harek bere puxantzia soberanoa ez du bakan baizik
bere eskuz agerrarazten. Baditu bere minixtroak, bere indarraren parte batez
beztitzen dituenak, bere bertutearen obrarik miragarrienez maiz kargatzen
dituenak; eta orai hetarik bat nohatzue(10) begiztarazterat.

Zein da hura? Zeruko armadetako printze hetarik bat? Ez. Lurraren
gainean noizetik noizerat agertzen diren gizon famatu hetarik bat? Ez. Guk
ez ginio(11) kausi; bego Jainkoa bera kreatura miragarri haren hautatzerat...
Xo! huna emakume bat, munduaren zoko batean gordea bezala zagoena.
Nehork ez zuen huntaz aipurik eta berak bere burua ezdeus batentzat
zaukan(12).

(6) egin lirote (egin lezakete)
(7) herrauts pikor
(8) ez liroena kausi (ez lezakeena kausi)
(9) nork garhait(u) dezake
(10) noakizue
(11) geniro (genezake)
(12) zeukan
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Jainkoa behar zen eta Jainkoaren begi kolpe zorrotza emakume hortaz
ohartzeko. Bainan preseski horren apaltasuna zaio zeruko erregeari agradatu...
Respexit humilitatem ancillæ suæ.

Eta horra gero nun hautatzen duen aingeru super eta dohakabearen
bentzutzeko, hari buruaren lehertzeko, bere seme Jainkoaren ama izaiteko.

Hauxe da emakume mendre horri Jaungoikoak egiteko zortea! Aspaldi du
zeru lurren nausiak gogoan zaukala; ezen lau mila urte emakume hori sortu
baino lehenago Jainkoa jadanik hortaz mintzo zen. Huna zer kasutan.

Badakizue, Aditzaile Maiteak, gure lehen burhasoak nola egin zuten beren
lehen bekatua. Eroriko hori egin zuten bezain laster Jainkoak oihu egiten dio
Adami: “Adam, nun haiz?” Adamek errepusta: “Jauna, hementxe ahalkez
gordea nago, ene emazteak daut(13) janarazi zuk debekaturikako fruitutik.”
Jainkoak erraiten dio Ebari: “Zertako egin duzu holakorik?” Ebak errepusta:
“Jauna, Sugeak enganatu nau eta jan dut.” 

Orduan Jainkoak erraiten dio Sugeari: “Madarikatua! horien bihotzean
bekatua sarrarazi dukalakotz, horien ondoriotasun guzia bekatu hortaz zikin-
du duk eta hire bazka bilakarazi. Bainan hago, hire etsaitzat emanen daiat(14)

emakume bat, bekatu horren ausikiaz ausiki nahiko dukana, bainan harek
lehenago dauk(15) burua lehertuko.”

Hitz horiek Liburu Sainduen lehenbiziko hostoan irakurtu ditudan
ondoan ez zait mirakuilu entzuten balin badut geroxago profeta bat harritua
eta espantitua hunela mintzatzen: Quæ est ista quæ progreditur quasi aurora consur-
gens pulchra ut luna electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata! Nor da, hara han
heldu den andre hura argi alba(16) baten pare, ilargi garbi bat gauaz bezain
eder, iguzkia bezala parerik gabe izaiteko gisan berezia, iduri baitu denbora
be rean armada oso bat guduan aritzerat ederki paratua.

Emakume edo Andre handi hori, horren izena, Ene Aditzaile Maiteak,
pentsatu bide duzue jadanik: Et nomen Virginis Maria.

Horra beraz Andredena Maria, munduaren hastapenetik Jainkoaz begiz-
tatua, hautatua, bertze kreatura guzien artetik berezia ifernuko sugeari gerla
egiteko eta haren garhaitzeko.

Sekulan orhoitzekoa ahal du, gure etsai madarikatu harek, Birjina
benedikatu hunek emanikako ostiko kolpea. Oi holako bat, holako bat behar
ginuke gure laguntzaile! Holako bat behar ginuke etsaiaren kolpe[e]tarik, bai
gure arimen, bai gure bihotzen, bai gure gorputzen gerizatzeko!

(13) dit
(14) diat
(15) dik
(16) goiztiria
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Zer diot! Holako laguntzaile bat, holako gerizatzaile bat behar ginukeela!
Badugu eta... Maria, gurea dugu eta Jaungoikoaren Ama boteretsua! Jainkoak
berak gure amatzat emana dauku-eta!(17)

Beraz ez dugu zeren izi, ikusiz gure flakotasuna eta gure etsaien indarra.
Gure etsai guziek baino indar gehiago du gure Ama on hunek berak. Ez dugu
zeren etsi. Alde batetik Mariak guretzat duen amodioa, bertzetik haren
boterea! Zer behar dugu gehiagokorik?

Mariaren laguntzaz seguratuak dire eta nor? Girixtinoen izena pagano
batzuen biziaz desohoratzen duten hek? Jainkoaren lege saindua ostikoka
dabilkaten(18) eta oraino erabiligogo duten hek? Ez, ez, miletan ez! Mariak ez
dio zor amodiorik bekatuaren amodioa berekin dakarkeenari.

Bainan zuek, bekatuan erori ondoan, lehenbailehen zuen erorikotik altxa -
tu nahi zintezketenak; zuek bai, zernahi krima eginik ere, bizitze berri bati
hemendik aintzina xede fermu batekin lotu nahi zintezketenak; zuek
Jainkoarenganik urrunduak eta zeruko agintzetarik bazterrerat emanak izaitea
hain kirats zaitzuenak... Zuek, Jainkoarekin orai etsai zareztenak, bainan
baitezpada, lehenbailehen, adixkide nahi zintezketenak... Zuek asko biziori
emanak izanik ere, zuen estatu tristeaz ahalkaturik zagoztenak(19) eta bertutea
besarkatu nahi zinuketenak, zer eginen duzue? Zein aldetarat itzuliko zarezte?

Egizue oihu Mariari: “Bekatorosen ihes lekua, lagun gaitzatzu gure beka -
tuen leize huntarik ateratzen.” Mariak entzunen du zuen oihua. Maria, ezen
oraino, zuen Ama da. 

Eta zuek, Jainkoaren grazia bihotz garbi batean daukazuen girixtino
zuzenak, girixtino leialak, zer galdatuko diozue Mariari? Galde zozue(20)

lagun zaitzazten graziazko estatu hortan irauten eta zuek beti galdu nahiz
dabilan etsai madarikatuari ihardokitzen.

Eta oraino zer erranen diotet egungo besta huntan zelebratzen dugun
debozionean sartuak direneri? Zer erranen diotet Abituko konfardian
kausitzen direneri? 

Huna Andredena Mariak berak zer erraiten dioten: “Zuentzat eginen
ditut ene amodioak eta Jainkoak eman dautan(21) botereak asma eta obra de -
tzakeen guziak; ezen zuek eman zarezte ene zerbitzaririk berezienen erronkan.
Zuek emaiten dautazue erakusterat egiazki ohore eta probetxos zaitzuela zuen
amatzat eta erreginatzat ene ezagutzea.”

(17) digu-eta
(18) darabilten
(19) zaudetenak
(20) galda iezaiozue
(21) didan
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(22) dizuet
(23) darabilzuela
(24) dit
(25) darabilzuen
(26) aldiz (hala-hala-k Beskoitzen eta Senperen adiera hori ere izan dezake)
(27) darabiltzatenak 
(28) caution, garant
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“Nik bertze orduz bereziki maite nuen saindu bati emanikako arropa
baten itxura, ikusten dautzuet(22) soinean dabilkazuela(23), ene ohoratzeko,
nitaz hobeki lagunduak izaiteko. Bai bai onesten dut eta gogotik zuen ohore-
aren seinalea eta zuen konfidentziak hunkitu deraut(24) ene bihotza bere par-
terik beroenean; eta beraz nola ez zaituztet maite izanen, nola ez zaituztet
lagunduren?”

“Bainan orhoit zaitezte ene ohoretan eta ene amodioz dabilkazuen(25)

arropa edo abitu horiek, itxura guti izanik ere, indarrak handi dituztela, ainitz
behar ordutan. Abitu hori dabilkazuelarik iduritzen zaio zuen etsaiari ene
arropez jauntziak zareztela eta ez zaitzue hala atrebitzen zuen arimaren eta
gorputzaren kolpatzerat.” 

“Bainan orhoit oraino huntaz: ene arropak, arropa saindu eta sakratu
batzu dire: zorigaitz gorputz eta arima lohi baten estaltzen dabilzkanari!
Hala-hala(26) dohatsu abitu horrekin batean ene bertuteak, bizi direno,
dabilzkatenak.”(27)

“Ni berme(28) heien salbamenduaz; ni berme Jainko zerukoak, ene seme
dibinoak, heien bertuteari hitzemaiten dioten sariaz.”

Halabiz.
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[Jaunaren egoitza sakratua]

Vere Dominus est in loco isto
Bai, eta egiazki Jainko Jauna hementxe baitago.
Moisen lehenbiziko liburuan, 28. kapituluan

Girixtinoak,

Egun batez gure Salbatzailea sartu zen Jerusalemeko tenploan, dio Eban-
jelioak. Urrunago joan gabe kasu egizue otoi nortaz mintzo natzaitzuen: bera
gizon eginik, gizonen artean zabilan Jainko handiaz ari naiz.

Iduritzen zait ikusten dudala haren arpegi(1) eztia; iduritzen zait ikusten
dudala, bere maitagarritasunaz hurbiltzen zitzaizkon guzieri sendiarazten ezin
erran daitekeen barnetikako atsegin bat. Eta orai zuek ere enekin batean huna
nun zagozten(2) pentsaketa nolakoa ahal zitekeen, gizontasunaren itxuran,
amodiozko Jainko hura.

Oi bai! nolakoa ahal zen haren begi kolpe amultsua! Haren mintzo bihotz
hunkigarria! Nolakoak ahal ziren haren urrats eta gorputzeko mogimendu
guziak! Nola eta zein maiteki ahal zituen bere eskuak hedatzen haren beha -
rretan zagozin(3) guzien gainerat...

Haren begi kolpe bat, haren mintzotik hitz bat aski zen hilen beren
pitzarazteko! Hala-hala Ebanjelioak erraiten derauku(4) jendea, Jesus maiteari,
osteka zabilkola(5) ondotik, sorkan(6), zoraturik, janak eta edanak ahantzirik.
Nornahi, zernahi bekatoros ager zakion aintzinerat, ez zuen ororentzat urri -
kal menduzko eta barkamenduzko hitz ezti eta gozorik baizen.

Badakizue nola juduek hilarazi zuten gurutze baten gainean. Azken hatse-
tan zelarik behatzen diote bere burregoeri, gero itzultzen dituelarik begiak be -
re Aita eternalarenganat erraiten dio: “Otoi, ene Aita, barka diezozu[t]e(7) gi -
zon horieri, ezen egiazki ez dakite zer ari diren.”

Hortarik beretik ageri da zein ona ahal zen gure Salbatzailea, eta zenbate-
taraino zen haren bihotza gaixtaginik izigarrienen alderat urrikalmenduz
gainditua.

Gratien Adema «Zaldubi»: [Jaunaren egoitza sakratua]
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(1) aurpegi
(2) zaudeten
(3) zeuden
(4) digu
(5) zebilkiola
(6) aitzimindoka, zein lehenka
(7) barka iezaiezu



Horien guzien ondotik aipatu behar ote dautzuet neroni(8) oraino ha -
rritua naukan gauza bat. Bai behar dautzuet erakutsi bere bizian xoilki aldi bat
Jesus amultsu hori bera, hasarre, nola ordean hasarre? Azote bat eskuan!

Arren(9), huna zer dioen egungo Ebanjelioak: Halako aldi batez Jesus
agertu zen Jerusalemerat eta horra nun hiri guzia den inarrosten. Nor da hori?
Nor da hori? dute galdetzen Salbatzaileari ondotik darraizkon jendeeri.
Hauek berriz ihardesten dute: hau dugu Jesus profeta nazaretarra. Hain-
bertzenarekin Jesus badoha tenplorat eta han sartzean zer ikusten du? Tratu-
lari batzu beren harremanetan hantxe ari direla. 

Ohartu da bai Leku Sainduaren profanazione horri, hasarrez ez dagoke,
berak bere eskuz egiten du sokazko azote bat, aurdikitzen ditu trebes tratu-
larien mahainak eta furian kasatzen heien jabeak, dioelarik: “Iskribatua da ene
etxea dela otoitzaren etxea eta zuek ohoin zilo batentzat daukazue? Domus mea,
Domus orationis vocabitur et vos fecistis eam speluncam latronum...

Girixtino Maiteak, harrituak zagozte(10) ikusteaz hainbertzetaraino hasar-
ratua nor? Ordean nor? Bere amultsutasunaz bazter guziak zoratuak zauzkan
Jesus maite eta ezti hura... 

Beraz ontsa izigarria ahal zitzaion, bere Aitaren tenploarentzat haina
heiek(11) zaukaten errespetu eskasa; ontsa gaixtagin handitzat ahal zauzkan
ten plo haren saindutasunaz hain kasu guti egiten zutenak.

Arren, zer begiz behatzen ote diote hainbertze girixtino gure eliza hautan
hain gaizki dagozineri(12)? Zer begiz behatzen ote diote leku saindu huntarat
beren arimez, beren bihotzez debruarekin tratuan aritzerat heldu direneri?
Beren lurreko harat-hunatez, beren kanpoko jostetez izpiritu guzia haiza -
tua(13) daukateneri? Holakoak, holakoak zituen Jesusek azote ukaldika
kasatzen Jerusalemeko tenplotik!

Eta orai galdegiten dautzuet(14), zer zen Jerusalemeko tenploa gure eli za -
rik xumeenaren aldean? 

Jerusalemeko tenploa, leku errespetagarria, leku saindua, leku sakratua bai,
bainan gure elizak errespetagarriago, sainduago, sakratuago. Jerusalemeko ten-
ploaren saindutasuna, gehiago dena, ez zen gure elizen saindutasunaren itzal

(8) nihaur
(9) donc, beraz, bada, hortaz...
(10) zaudete
(11) dohakabe haiek
(12) daudeneri
(13) airatua, ergelkeriari emana
(14) dizuet
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eta itxura bat baizen. Jerusalemeko tenploan abere batzuen odola zioten Lege
Zaharreko apezek sakrifiziotzat ofreitzen zeru lurren nausiari. 

Baina zuek eta ni orai gauden eliza huntan, huna bertzelako sakrifizio bat,
zerua aldi bakotxean espantitua daukana. Horra nun, egun oroz, Lege Berriko
apezek Jaungoikoari ofreitzen dioten Jesusek Galbarioko mendian ixuri zuen
odol sakratu eta adoragarri hura bera.

Huna nun azkenaz goiti(15) Jesu-Kristo gure Jaunak berak egiten duen
bere egunazko eta gauazko egoitza. Ahantziak dire beraz Jerusalemeko tenplo
famatuaren gainean aipatuak diren gauza espantagarriak.

Horiek guziak aspaldian orok badakizkagu. Bainan elizan asko nola
dagozin(16), asko hunat zertarat heldu diren ikus-eta, nork sinets behin ere
nehork holakorik aipatu ere daukula(17)?

Gure erlisionea zer den ez lakikeen pagano bat hemen behin gertatzen
balitz zenbaiten aldean, entzun baletza askoren solasak, ikus baletza askoren
begiak nun dabiltzan, irakur ahal baletza askoren izpirituetan eta bihotzetan
dabiltzan gauza izigarriak... Zer erran eta zer pentsa ote lezake horrelako
jende arrotz batek?

Nunbait, denboraz irakurtu dut, denboraz enbaxadore mahometano bat,
turkoen enperadorearen partez, Frantziarat etorria gertatu zela girixtino egi -
teko heinean. Halako aldi batez badoha ofiziotako denboran Parisko eliza ba -
terat. Han ikusten ditu zenbait girixtino bakar, batzu solasean, bertze batzu
irriz, bertze batzu bazterretarat begira.

Nardaturik ilkitzen(18) da eta badoha hura konbertitu nahiz zabilan jaun
handi eta saindu bati erraiterat: “Ene xedea zen, badakizu, paganotasuna
arnegaturik, girixtinoen erlisionearen besarkatzea; bainan orai, ez gehiago niri
aipa holakorik, ezen heldu naiz zenbait girixtino beren elizan nola dagozin
ikusirik. Bertzelaxe dugu guk errespetatzen Mahometen otoizterat biltzen
garen lekua; eta daukat gure sinestea zuena baino funtsezkoagoa dela.”

Ez naiz estonatzen, berriz ere, gure erlisoneak hainbertze etsaiez trabatua
bada bere bidean. Guk, guk, emaiten diozkagu etsai hek, traba hek, trufatzai le
hek, gure errespetu eskasaz, gure elizan egoiteko manera errebes eta ahal ka ga -
rriez. Ahalkatu behar ginuke ikusiz mahometano batzuek guk baino ainitz ho -
be ki dakitela beren sinesteari ihardokitzen, guk baino errespetuzkiago beren
otoi tzeko lekuan egoiten, guk baino ohorezkiago beren gisako erlisionea kan-
porat erakusten.

(15) en dernier trait
(16) dauden
(17) digula
(18) jalgitzen, ateratzen
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Batzuek diote, badakitela bai eliza otoitzeko leku bat dela bainan ez
dakitela, hemen egoiten diren denbora guzian, zer otoitz egin eta zer galda
Jainkoari. 

Zer, Girixtinoa, Jainkoari zer galda ez dakizu? Ez zare beraz deusen ere
beharretan? Zer, naski ditutzun guziak zeure baitarik izanak eta zeronek(19)

emanak ditutzu? Bizia, osagarria, jatekoa, edatekoa, ontasunak, errekoltak,
hitz batez zure gorputzeko eta familiako beharreri behatzen diren gauza ttipi
eta handi guziak naski zure eskuko ditutzu? 

Zure arimari, zure salbamenduari, zure betiereko etorkizunari behatzen
diren erresurtsak oraino bertzalde. Hetaz ere naski ez zare kexu? Zer
derasazu, beharraren eta behar suerte guzien azpian lehertua bezala zaude, eta
diozu ez dakizula zer otoitz egin zure Jainkoari...

Bertze batek dio, nik ez dakit elizan nola egon... 
Girixtinoa, iduri luke errespetuaren, ahalkearen, amodioaren bortxaz

hemen sartzen garen aldi guziez behar lituzkeela gure izpirituak ahantzi kan-
poko gauza guziak; iduri luke behar lukeela gure bihotzak urrikiz eta
ezagutzaz erdiratu, gure arimak urtu, gure gorputzak lurrari josia egon. Bai
bai, adimendurik denmendrena balin badugu goraki aitortu behar dugu
horiek guziak hala behar litezkeela(20).

Bizkitartean zer gertatzen da ? Hemen zer entzuten eta zer ikusten ote du
Jesu-Kristo gure Jaunak, bere tabernakle sainduaren barnetik, bere sakrifizio
aldarearen gainetik? 

Ez dut erranen zer, pentsatzeak berak ahalkatzen nau eta aipatzeak are
gehiago ahalkaraz nintzake. Ez dut erranen zer, bakotxak ezagut beza bere
burua zertaz duen hobendun. Abominationem desolationis stantem in loco sancto.

Ez nindeke(21) harri den gutiena, zioen kasu hunen beraren gainean eliza-
ko aita famatu batek, ez nindeke harri den gutiena, halako aldi batez Jainko
zerukoak bere ozpinaz lehertzen bagintu hemen gauden guziak, batzu zeren
hain gaizki dagozin eta bertzeak zeren heien eskandala eta profanazioneen
lekuko aurkitzen diren.

Nahi nituzke ikusi zenbait, nahi nituzke ikusi, hemen, Jainkoaren etxean,
Jesu-Kristorekin bekoz beko, hain errebeski dagozinak, nahi nituzke ikusi lur-
reko printze handi baten tronuaren salan, hiltzerat kondenatuak izan ondoan
zer manera har ote lezaketen Jaun hari beren graziaren galdetzeko... 

(19) zuhaurk
(20) liratekeela
(21) ninteke
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Oi zer ikara! Oi zer nigar eta auhenak! Oi zer ahuspez emaite umil eta
bihotzezkoak! Haina heieri(22) galdetzen diotet(23) bada orai, orobat hemen
ene entzuten zagozten guzieri, galdetzen dautzuet: lurreko printze batentzat
bazinuketelarik hainbertze errespetu, norentzat daukazue bada Jesu-Kristo
gure Jauna eliza huntan bere egoitza egiten duena? Nor da printzerik lurrean,
arkanjelurik zeruan, hunen aintzinean ezeztatu behar ez duenik? Erregeen
erregea horra nun dugun, guregatik ttipi itxuraz bilakatua gure ez izitzeagatik;
zeruko ozpinak eskuan darabilzkan(24) Jainko puxant hura huna nun dugun
ogi pixka baten itxuraraino apaldua... Gure bizia eta heriotzea, gure osagarria
edo eritasunak, gure ontasun eta ahal guziak bere nausitasunaren gobernuan
dauzkan puxantzia soberano hura, huna nun dugun gure aintzinean. Eta zer
ari gare? Ez ote du bada pena balio kasu egin dezogun(25)? Vere Dominus est in
loco isto et ego nesciebam.

Hots, Girixtino Maiteak, orai arteraino asko hutsetan erori balin bagare
leku sakratu huntan, hastia detzagun gure hutsak eta barkamendu galdegin
dezogun Jesus urrikalmendutsuari. Gure urrikiak, gure xede onak, bai segur,
hunkituko diote bihotza. 

Hemendik aintzina orhoit gaitezen elizan garenean, nun garen, norekin
garen, nor dagoen aldare horren gainetik gure entzuten eta guri begira. 

Egun batez agian guziek jakinen eta frogatuko dugu nola dituen saris-
tatzen eta bere zeruko egoitza eder hartan errezebitzen, hemen, haren Jainko-
tasuna bihotzez, izpirituz eta kartsuki adoratzen duten guziak.

Halabiz.

(22) dohakabe heieri
(23) diet
(24) darabiltzan
(25) kasu egin diezaiogun
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[Jainkoaren etxea errespeta](1)

Vere Dominus est in loco isto.
Bai, eta egiazki, Jainko Jauna hemen da aurkitzen.
Moisen lehenbiziko liburuan, 28. kapitulua.

Girixtinoak,

Egun batez, Jesus gure Salbatzailea, sartu zen Jerusalemeko tenploan, dio
Eban jelioak. Urrunago joan gabe ontsa kasu egizue nortaz mintzo natzaitzuen:
bera gizon eginik, gizonen artean zabilan Jainko hura, behin ere gogoan funski
erabili ote dugu nolakoa ote zen?

Iduritzen zait ikusten dudala haren arpegi(2) eztia; iduritzen zait ikusten
dudala bere maitagarritasunaz harenganat hurbiltzen ziren guzieri ezin erran daite-
keen barneko atsegin eta gozo bat sendiarazten.

Eta orai zuek ere enekin batean huna nun zagozten(3) pentsaketa nolakoa ahal
zen bada amodiozko Jainko hura gizontasunaren itxuran. Oi bai, nolakoa ahal zen
ha ren begi kolpe amultsua, haren mintzo bihotz hunkigarria! 

Nolakoak ahal ziren haren urratsak, haren mogimendu guziak! Nola eta zein
maiteki ahal zituen bere eskuak hedatzen haren beharretan zagozin(4) guzien gain-
erat!

Haren begi kolpe bat aski zen hilen beren pitzarazteko. Hala-hala Ebanjelioak
erraiten dauku, Jesusen ontasunari, eztitasunari, maitagarritasunari, jendea osteka
zabiltzola(5) ondotik, zoraturik, sorkan, janak eta edanak debalde utzirik. Norna -
hi, zein-nahi bekatoros eta higuingarri joan zakion aintzinerat, ez zuen barkamen-
duzko eta urrikalmenduzko hitz ezti eta gozorik baizen.
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(1) Oharra. Prediku huntan aitzinekoaren gai bera lantzen du. Gehiago dena, baliteke hau hura baino
lehenagokoa izatea ere... 
(2) aurpegia
(3) zaudeten
(4) zeuden
(5) zebilkiola



Badakizue, Girixtinoak, nola juduek hilarazi zuten gurutze baten gainean.
Azken hatsetan zelarik, behatzen diote bere burregoeri, gero itzultzen dituelarik
bere begiak bere Aita Eternalarenganat: “Otoi, ene Aita, barka zozute(6) gizon
horieri ezen ez dakite zer ari diren.”

Hortarik beretik ageri da zein ona ahal zen Jesus maite hura, eta zenbate-
taraino zen haren bihotza, bekatorosik izigarrienen alderat urrikalmenduz gaindi-
tua; eta oraino deus ez dire, gure izpirituak bihotz haren samurtasunaren gainean
pentsa ahal detzazkeen guziak, oraino pentsatu behar gintuzkeen(7) gehiagoko
batzuen aldean.

Horien guzien ondotik aipatu behar ote dautzuet, neroni oraino harritua
naukan gauza bat? 

Bai, behar dautzuet erakutsi bere bizian xoilki aldi bat Jesus, hain on, hain
urrikalmendutsu, hain ezti hura eta bera, hasarre eta azote bat eskuan.

Huna zer dioen egungo Ebanjelioak: Halako aldi batez, Jesus sartu zen
Jerusalemen eta horra nun hiri guzia den inarrosten! “Nor da hori, nor da hori?”
galdegiten dute Salbatzaileari ondotik zarraizkon(8) jendeeri. Hau[e]k ihardesten
dute: “Jesus, profeta nazaretarra.” 

Hainbertzenarekin, Jesus badoha tenplorat eta han sartzean zer ikusten du:
tratulari batzu bere[n] harremanetan han ari direla. Ikusi du bai leku saindu haren
profanazione hori; furian sartzen da, berak bere eskuz egiten du sokazko azote bat,
aurdikitzen ditu trebes tratularien mahainak eta kasatzen heien jabeak, dioelarik:
“Iskribatua da: Ene etxea otoitzaren etxea da; eta zuek, zuek, ohoin zilo batentzat
daukazue.” Domus mea, Domus orationis vocabitur, et vos fecistis eam speluncam latronum.

Girixtino Maiteak, harrituak zagozte ikusteaz hoinbertzetarainokoan hasarra -
tua; nor, ordean, nor? Bere amultsutasunaz oro zoratuak zauzkan Jesus maite hura;
ordean oraino nor? Bere burregoentzat berentzat bere Aitari hainbertze amodi-
orekin barkamendu galdegiten zion hura eta bera...

Ontsa izigarrikeria handia ahal zitzaion bere Aitaren tenploan errespeturik
gabe egoitea; ontsa gaixtagin handitzat ahal zauzkan tenplo haren saindutasuna
nolanahi profanatzen zutenak.

(6) barka iezaiezu
(7) genituzkeen
(8) zerraizkion, jarraikitzen zitzaizkion
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Hortarik beretik pentsa zer begiz behatzen ahal dioten hainbertze girixtino
gure eliza hautan nolanahi dagozineri(9); pentsa zer begiz behatzen ahal dioten
leku saindu huntarat beren arimaz, beren bihotzez, debruarekin tratuan ar[i]tzerat
heldu direneri, beren lurreko harat-hunatez, beren intresez, beren kanpoko liberti-
menduez izpritu guzia, hazia eta betea daukateneri...

Holakoak, holakoak, zituen Jesusek kasatzen azote ukaldika Jerusalemeko ten-
plotik... 

Eta orai galdegiten dautzuet: zer zen Jerusalemeko tenploa gure elizarik
xumeenaren aldean? Jerusalemeko tenploa, errespetagarria bai: gure elizak erres pe -
ta garriago! Jerusalemeko tenploa saindua bai, gure elizak, ordean, sainduago! 

Jerusalemeko tenploaren saindutasuna, gehiago dena, ez zen gure eliza hauen
saindutasunaren itzal eta itxura bat baizen. Jerusalemeko tenploan zer sakrifizio
zuten ikusten Lege Zaharreko jendeek: artalde bakotxean hautaturikako abere
batzuen odola zioten hango apezek ofreitzen zeruko Jainkoari.

Ordean, orai zuek aurkitzen zarezten eliza huntan, huna bertzelako sakrifizio
bat, zerua eta lurra aldi bakotxean espantitzen dituena; huna odol bat Jesusek Gal-
barioko mendiaren gainean ixuri zuen odol hura bera. 

Jainko gizon egin baten odol sakratu eta adoragarria huna nun, egun oroz,
Lege Berriko apezek ofreitzen dioten Aita Eternalari. Huna nun, azkenaz goiti(10),
Jesu-Kristok egiten duen eliza huntan bere egunazko eta gauazko egoitza.

Ahantziak dire, beraz, Jerusalemeko tenplo famatuaren gainean aipatuak diren
gauza espantagarriak.

Horiek guziak aspaldi badakizkagu; bainan, askoren elizan egoiteko manera
ikus-eta, nork sinets lio(11) badazkikagula(12)?

Nork sinets gauza horiez sekulan nehor mintzatu ere zaizuela? Gure erlisionea
zer den ez lakikeen pagano bat hemen behin gertatzen balitz ainitzen aldean, gogo-
rat etor ote litzaioke hau dugula gure Jainkoaren egoitza? Entzun baletza askoren
elheak eta zer elhe! Ikus baletza askoren begiak nun dabiltzan! Irakur ahal baletza
askoren gogoan dabiltzan gauza izigarriak! Zer erran lio jende arrotz harek? Zer
pentsa ote lio?

(9) daudenei
(10) en dernier trait
(11) sinets lezake
(12) badakizkigula
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Nunbait denboraz irakurtu izan dut turkoen erregearenganik Frantziarat etor-
ririkako enbaxadore mahometano bat gertatu zela Frantzian egin zuen egoitza har-
tan, Mahometen erlisionetik girixtinotasunerat itzultzeko heinean.

Badoha halako aldi batez, ofiziotako denboran, Parisko eliza batera. Han
ikusten ditu girixtino bakar batzu elheketa, bertze batzu irriz, bertze batzu alde
orotarat begira dagozila(13). 

Ilkitzen(14) da nardaturik eta badoha zenbait egun hartan ezagutzen zuen
gorteko jaun handi eta saindu batenganat eta erraiten dio: “Ene xedea zen girixti-
noen erlisionearen besarkatzea, bainan orai heldu naiz zenbait girixtino beren
elizan nola dagozin ikusirik: ez gehiago eni aipa girixtinoen erlisionerik: guk hobe-
ki dugu errespetatzen Mahometen otoizterat biltzen garen lekua eta nahiago dut
ene aintzineko sinesteari jarraiki.”

Ez naiz estonatzen berriz ere gure erlisioneak hainbertze etsai eta trufatzailez
trabatua balin bada bere bidean. Guk, guk, emaiten diozkagu(15) etsai hek, gure
elizan egoiteko manera errebes eta ahalkagarriez!

Edo hobeki erraiteko, gu gare gu, Jesu-Kristoren eta haren Ebanjelioaren etsai
egiazkoak. Girixtino direnak trufatzen badire Jesu-Kristoz bere egoitza sakratu
huntan, nola nahi duzue, girixtino ez direnek izan dezaten gure erlisioneaz merezi
duen estimua?

Ahalkez gorriturik egon behar ginuke ikusiz pagano batzuek, mahometano
batzuek, turko batzuek, guk baino ainitz hobeki dakitela beren sinesteari ihardo -
kitzen, guk baino errespetukiago beren otoitzeko lekuetan egoiten, guk baino
ohorezkiago beren gisako erlisionea kanporat erakusten.

Hemen behar nituzke naski aipatu ainitzen aitzakiak; bainan aintzinetik erran
behar dautzuet elizan gaizki egoitearen gainean ez daitekeela izan aitzakiarik, ez
handirik, ez ttipirik.

Batzuek diote badakitela bai, eliza, otoitzeko leku bat dela bainan ez dakitela
zer otoitz egin eta hainbertze denboraz zer galde(16) Jainkoari. Zer, ez dakizu zer
galdetu behar diozun Jainkoari...?

(13) daudela
(14) jalgitzen, ateratzen
(15) dizkiogu
(16) zer galda
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Ez zare beraz deusen ere beharretan... Nork eman dauzkitzu(17) orai arteraino
izan ditutzun guziak? Nor da zuri ditutzun guziak ken ditzazkizukeena(18): bizia,
osagarria, jana, edana, ontasunak, errekoltak, hitz batez zure gorputzeko beharreri
behatzen diren gauza ttipi eta handi guziak? Arimari, zure salbamenduari, zure
etorkizuneko bertze bizi hari behatzen direnak oraino bertzalde... Beharrean eta
behar suerte guzien azpian lehertua bezala zaude eta diozu ez dakizula zer galde... 

Bertze batek dio: “Nik ez dakit elizan nola egon.” Iduri luke errespetuaren,
ahalkearen, amodioaren bortxaz, hemen sartzen garen aldi bakotxean, behar lituz-
keela gure izpirituak ahantzi kanpoko gauza guziak, iduri luke behar lukeela gure
bihotzak urrikiz eta ezagutzaz erdiratu(19), gure arima urtu, gure gorputzak lurrari
josia egon; hitz batez, iduri luke gure izaite guziak behar lukeela ezeztatu...

Bai, bai, adimendurik aski balin badugu huna[ra]z geroz nun garen ezagutzeko,
bai eta aitor dezagun horiek oro hala behar litezkeela(20).

Bizkitartean zer gertatzen da? Hemen erran ote behar dut zertarat heldu diren
hunat ainitz girixtino; erran ote behar dut ainitzak eta ainitzak hunat nola heldu
diren, hemen zer ari diren, hemen nola dagozin, hemen zer darasaten, zeri begira
dagozin, gogoan zer dabilkaten(21); hemen bai hemen, erran nahi baita Jesu-Kris-
to bere sakrifizioko aldaretik gutarik bakotxari begira dagoen denboran... 

Beraz zer ikusten du, zer aditzen du Jesu-Kristok? Ez dut erranen; bakotxak
ezagut beza bere burua zeren gainean duen hobendun. Ez dut erranen zer:
pentsatzeak berak ahalkatzen nau, eta erraiteak gehiago ahalkaraz nintzake. Abomi -
nationem desolationis stantem in loco sancto.

Ez nindeke harri den gutiena, zioen kasu hunen beraren gainean elizako Aita
famatu batek, ez nindeke estona Jainko zerukoak bere ozpinaz lehertzen bagintu,
bai gutartean hobendun direnak, bai eta bertze gainerako hemen heiekilan aur -
kitzen direnak ere; batzu zeren hobendun diren eta bertzeak zeren hainbertze
eskandala eta profanazione[r]en lekuko kausitzen diren.

(17) dizkizu
(18) ken diezazkizukeena
(19) sakonki hunkitua izan
(20) liratekeela
(21) darabilten
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Nahi nituzke ikusi zenbait, nahi nituzke ikusi hemen, Jainkoaren etxean, Jesu-
Kristorekin bekoz-beko, hain gaizki, hain errespetu gutirekin dagozinak! 

Nahi nituzke ikusi lurreko printze handi baten tronuaren salan, nahi nituzke
ikusi hiltzerat kondenatuak izan ondoan zer manera har ote lezaketen printze hari
beren graziaren galdegiteko... Oi zer ikara, oi zer nigarrak, oi zer ahuspe[z] emaite
humilak eta bihotzezkoak! Eta gero grazia hura ardietsi luketen ondoan zer
ezagutzazko oihuak, zer esker emaite bihotzezkoak! 

Haina heieri galdetzen diotet bada orai, orobat hemen orai ene entzuten
zagozten guzieri, galdegiten dautzuet orai: lurreko printze batentzat bazinukete
hainbertze errespetu, norentzat daukazue bada eliza huntan bere egoitza egiten
duen Jesu-Kristo hori? Nor da printzerik, bai lurrean, bai zeruan horren aldean
ezeztatu behar ez duenik?

Erregeen erregea, horra nun dugun guregatik ttipi itxuraz bilakatua gure ez
sobera ikaratzeko! Zeruko ozpinak eskuan dabilzkan(22) Jainko handi hura, huna
nun dugun ogi pixka baten itxuraraino apaldua! Gure bizia gure heriotzea, gure
osagarria, gure ontasunak bere nausitasun soberanoaren gobernuan dauzkan pu -
xantzi[a] mugarik gabeko hura, huna nun dugun gure aintzinean! 

Eta zer ari gare? Eta zer, ez gare orhoitzen, hemen gareno bedere[n], hemen
norekin garen? Zeru-lurren Jainkoak ez ote du bada pena balio kasu egin dezo-
gun(23)? Vere Dominus est in loco isto et ego nesciebam...

Girixtino Maiteak, guardia emazue herri handi huntako bazter guzietarik
hunat bildu ondoan, hain nonbre handian eta sorkan bezala, eliza huntan
kausitzen zareztelakotz, iduritzen bezala zaiote, zuetarik ainitzi, norapait ere leku
hunek galdegiten duen errespetu hartarik urruntzea haizu zaiotela. 

Asko aldiz, ez dutelakotz guziek elgar ikusten, iduritzen zaiote, batzueri, zoko
edo gibel horietan nolanahi egoitea ez dela hain huts handi-handia ere. Nor da
gauza horren juje? Gu? Ez ez, aldare horren gainetik zokorik ilunenak, pentsamen-
durik gordeenak, hain errexki ikusten dituen Jainko hura bera; hura lekuko, hura
bera juje. Hark, ikusi bezala, hark gaitu jujatuko. 

Hots, Girixtino Maiteak, orai arteraino asko hutsetan erori bagare leku saindu
huntan, barkamendu eska dezagun gure huts heieri begira zagoen Jainko
urrikalmendutsuari. Gure urrikiak segur, hunkituko du haren bihotza eta

(22) darabiltzan
(23) egin diezaiogun
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hemendik aintzina ez dadila gure artean nehor hemen gerta, hain amultsuki
barkatu daukulakotz, berriz laidoztatuko duenik. 

Egun batez, agian, guzieri derauku(24) erakutsiko nola dituen sariztatzen eta
bere zeruko egoitza eder hartan errezebitzen, hemen, haren jainkotasuna bihotzez,
izpirituz eta kartsuki adoratzen duten guziak.

(24) digu
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[Gure Aita zeruetan zarena...]

Et factum est, cum (Jesus) esset in quodam loco orans ut cessavit dixit unus ex dicipulis ejus
ad eum: Domine doce nos orare.
Halako aldi batez Jesus nunbait otoitzean zagoen eta noiz ere gelditu baitzen
bere otoitzetik, bere dizipuluetarik batek erran zion: Nausia, erakuts dieza-
guzu(1) otoitz egiten. (San Luken Ebanjelioan, XI. kapituluan)

Girixtino Maiteak, 

Ingoitirik(2) guziek badakizue, otoitz egiten ez badugu, deus ez gare[la]
ari, eta zorigaitz, gisa guziz, maiz otoitz egiten ez duenari! 

Otoitz ontsa eginaren bidez ardiets daiteke zer? Zernahi. Ordean jakin
behar bailiteke(3) zer otoitz egin eta nola. Horra preseski zeren gainean nahi
ziren eskolatu Jesusen dizipuluak aixtian Ebanjelioko hitzez aipatu
dautzuedan bezala. “Nausia, erakuts diezaguzu otoitz egiten, Jondoni Batis-
tak bere dizipulueri erakutsi dioten bezala.”

Jesusek ihardesten diote: “Otoitz egiten duzuenean errazue hu[ne]la:
Gure Aita zeruetan zarena, erabil bedi sainduki zure izena, etor bedi zure erre-
suma, egin bedi zure borondatea zeruan bezala lurrean ere. Iguzu(4) egun gure
eguneko ogia, barka dietzaguzu(5) gure zorrak, guk, gure alderat zordun
direneri, barkatzen dioztegun(6) bezala eta ez gaitzatzula utz tentamendutan
erortzerat, bainan begira gaitzatzu gaitz guzietarik. Halabiz.”

Zer hitzak, Girixtino Maiteak, eta zer otoitza! Kasik irri egin dautate zen-
baitek otoitz hori dena, den bezala, prediku leku huntarik erraiten aditu dau-
tatenean(7). Begotz(8), begotz irriak bere gisa! Jainko bat nola mintzatu den
aipatzen denean, ez sabantik lurrean, ez arkanjelurik zeruan, errespetuz eta
zoraturik ixildu eta espantitu behar ez denik.
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(1) erakuts iezaguzu
(2) engoitik
(3) bailitzateke
(4) emaguzu
(5) barka iezazkiguzu
(6) dizkiegun
(7) didatenean
(8) beude



Guziek hain trebeki dakizuen otoitz hori deus arrarorik ez zaitzue eta ez
diozue kausitzen deus espantu egitekorik. Predikari baten mihian bereziki
xinpleegia zaitzue.

Ez da bada probetxurik, Ene Aditzaile Maiteak, nik segurik aitortzen dut,
ez dakidala otoitz ederragorik, ez naski sekulan ikasiko ere.

Eta oraino gehiago dena erran behar dautzuet(9) gauza bat. Otoitz hori ez
egina izaiki-eta, [otoitz] bat eginahala ederra arrimatu beharrez biltzen balire
elgarrenganat munduaren hastetik orai arteraino izan diren eta munduaren
akabantzaraino izanen diren izpiritu jakintsun guziak, ehun eta mila urteak
beren jakitate eta antze guziarekin bermaturik ere ez lezakete guzien artean
molda otoitz bat horren(10) ederra. Jainkoa behar zen, Jainkoa bera, holako
otoitz baten asmatzeko! 

Nunbait irakurtu dut, duela zenbait denbora, filosofo sabant eta inpio
batek zer estimu egiten zuen zuek eta nik nolanahi egun guziez mihian
dabilkagun(11) ‘Gure Aita’ hortaz. Zioen haina harek(12): Jainko batek ez balu
bertze arrazoinik izan gizon egiteko horrelako otoitz baten gizoneri irakastea
baizen, arrazoin hori ez zitzaiola Jainko batentzat batere ttikiegi eta holako
otoitz baten guri irakastea Jainko batek egitekotzat obra bat frango eta fran-
go ederra, handia eta miragarria zitzaiola.

Otoitz hori bere xehetasun guzietan begiztatzen denean ezagun da, hor-
ren asmatzaile Jesu-Kristo gure Jaunak bazakiela gure behar guzien berri.
Hainbertze jende gisa, hainbertze behar ordu mota bada lurraren gainean;
horra otoitz labur bat guzientzat on dena; horrek galdetzen eta erraiten ditue-
nak ontsa galdatzen eta erraiten dituenari deus ez zaio ahanzten. Horra otoitz
bat handientzat frango handia, jakintsunentzat frango sabanta, eta denbora
berean jende xehearentzat frango errexa eta xinplea.

Bainan ondikotz, otoitz miragarri, otoitz guzien otoitz nausi hori guti
dugula ezagutzen. Ainitzek gutartean murruskatzen dute bai nolazpait,
bainan sekulan behar litekeen(13) ezagutzarekin erraiten. Huna orai laburki
zenbait xehetasun otoitz hori egiten duten guziek gogoan erabili behar
lituzketenak. 

‘Gure Aita zeruetan zarena...’  Zer hitzak, guk, Jainko bati erraiteko! Eta
abar.

Gratien Adema «Zaldubi»: [Gure Aita zeruetan zarena...]

134

(9) dizuet
(10) hoin (euskara mintzatuan)
(11) darabilgun
(12) den bezalako harek
(13) litzatekeen
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[Girixtinoaren duintasuna](1)

Videte qualem charitaten dedit nobis Pater ut filii Dei nominemur et simus.
Beha zazue Aita zerukoak zer karitatea egin daukun: Jainkoaren umeak(2)

gare, izenez bezain izanez.
Jondoni Joani Ebanjelistaren lehen gutuna, 3. kapitulua.

Girixtinoak,

Zer erran dut? Zer da haste-hastetik aipatu dudan hitz hori? Girixtinoak,
zueri orai hemen emaiten dautzuedan izen horrek, zer erran nahi ote du ?

Girixtinoak zareztenaz geroz, diot behinik behin, ez zareztela zuek hala-
hulako kreatura batzu, bertze mundu huntako kreaturen artean nolanahi esti-
matzekoak. Girixtino zareztenaz geroz, diot oraino, ez zareztela zuek edozoin
gisa aipatzekoak mundu huntako hainbertze jende gisen artean.

Kasu orai huni: jendetasunaren erronka(3), zenbat ere ohorezkoa eta gora
ezarria baita, jende ez diren bertze kreaturen artean, zuek, girixtinoak
zareztenaz geroz, diot, jendetasunaren gradu handitik ainitz eta ainitz go -
ragoko erronka baterat altxatuak zareztela.

Eman dezagun alde batean lurrak itsasoak, aireak izan detzaketen gauza
balios eta edergailu guziak, bai eta ere zeruko izar distirant hek, ilargi ezti
hura eta egunaz argitzen gaituen iguzki llilluragarri hori. Horiek guziak bil-
durik eta arrimurik ederrenean eman detzagun alde batean; eta bertzaldean,
berex eta bakarrik agerraraz dezagun kreatura bat, jendea izena duena, nahi
duzuen bezain ttipia, mendrea eta probrea. Zoin alderditan da zuen ustez
baliorik gehiena? 

Diozue guziek, jende xoil horren alderdian. Egia diozue; hala da.
Lurreko, ureko, aireko kreatura guziek, zeruko iguzki, ilargi eta izar

guziekin  batean, ez dute hurbiltzeko[rik] ere jende bakar bat balio.
Orai berriz eman detzagun alde batean jende bainan xoilki jende diren

guziak, jendetasunari bere heinean dohazkon dohain guziekin. Berex detza-
gun, nahi baduzue, mundu hunen hastetik orai arteraino, girixtinoatasunetik
kanpo agertu diren gizonik puxantenak, jakintsunenak, baliosenak eta fama -
tuenak. Guziak beraz eman detzagun berex alde batean eta bertze aldean

(1) La dignité du chrétien
(2) Jainkoaren haurrak
(3) maila
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bakar-bakarrik ager bedi girixtino, bainan egiazko girixtino bat, hala-nola
haur bataiatu berri bat, noren aldean da, zuen ustez baliorik handiena? Doi-
doia ezagun den girixtino horren aldean. 

Nori diogu zor agurrik handiena? Errege puxant girixtino ez den bati, ala
girixtino errumes eta eske dabilan bati? Huni, huni, eta ez egin dudarik.

Noren estimua da estimu hori? Zuena, nerea? Ez; guk baino hobeki zer-
nahiren balioa dakienarena; ororen nausi, egile eta Jainkoarena.

Bizkitartean girixtinoa egina da jendetik. Arren(4), bazinakite bada oraino
nolako eta zertaraturikako jendetik? Bazinakite jende xoil gisa ere zerika(5)

ginen girixtinotu aitzinean!
Jondoni Paulok zioenean gu ginela geure gisako hiliki batzu, bekatuan sor-

tuak eta bekatuan sortu guziak Jainkoaren begietan desgustagarri, ustel eta hil
bilakatuak. Mortui delictis et peccatis vestris.

Bertzalde gure naturalezaren jite bekatuzkoaz Jaunaren koleraren ume eta
mendekioen bazkatzat seinalatuak. Eramus natur  filii iræ

Beharrik Jainkoa Jainko baitzitzaikun agertu bere urrikalmenduan; beha -
rrik gure bekatuzko usteldura gaindiz zohalarik, gaindi egin baitzuen ere
Jainkoaren ontasunak. Ubi autem abundavit delictum, superabundavit gratia.

Beharrik Satani, herioari eta madarizione suerte guzieri salduak ginenak,
erosiak izan baikinen Jainkoarenak izaiteko.

Bai erosiak izan zarezte eta ontsa kario, erraiten dauku Jondoni Paulok:
Empti estis pretio magno.

Eta nolaz bada hain kario? Huna Jondoni Petrik errepusta. Zuen erospe-
na egina izan baita ez urre ez zilarrez bainan Jesus Jainko gizon eginaren
odolaz: Non corruptibilus(6) auro vel argento redempti estis sed pretioso sanguine Christi.

Horra girixtinoa zer eta zenbat gostaia zaren: O anima tanti vales!
Zuek, arren, Jesu-Kristoren odolean eta bizian truk erosiak zareztenak zer

hizkuntza suertez adiaraziko ote dautzuet zer zarezten?
Zuek zarezte, dio Jondoni Petrik, arraza bat berezia handitasun eta ohorez

erregeen parekoak eta apez batzu bezala sakratuak.
Zuek zarezte jendaia gisa bat, osoki saindua, populu eder bat Jainkoak

zernahi gostarik beretua: Vos genus electum regale sacerdotium, gens sancta, populus
acquisitionis.

Ez da aski, dio bertzalde, Jondoni Joani ebanjelistak; zuek ezen zarezte
zeruko Aitak hainbertzetaraino maitatuak nun bere umetzat hartu baitzai -
tuzte, ez hitzez edo izenez, ez xoilki, ez alegiaz ez, bainan obraz, izaitez eta

(4) donc, beraz, bada, hortaz...
(5) itxura guziz txarrekoa (?)
(6) ‘corruptibile’, ontsalaz  
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[izan] daitekeen bezain egiazki. Videte qualem charitatem dedit nobis Pater, ut filii Dei
nominemus et simus.

Ez da oraino aski. Bataiatuak izanez geroz, dio apostolu handiak, soineko
arropa batez bezala Jesu-Kristoz beraz beztituak zarezte: Quicumque baptisati
estis Christum induistis.

Beraz guardia, Girixtinoak, arropa hori zikintzetik. Guardia, arropa hori
soinean nun zabiltzaten eta zer ari zarezten. Mundu huntako bazterretan ixti-
la eta lohia frango bada. Guardia! 

Ordean, Jondoni Paulori, ez zaio oraino aski erran daukuna gu zer garen
adiarazteko: “Zuek zarezte, dio, Jesu-Kristoren gorputzak eta zuen menbroak
haren  menbroetarik dire.” Vos estis Corpus Christi et membra de membro.

Emazu aintzina, apostolu handia, ezen zure ateraldiak ederrak, superrak
zaizkigu. “Zer, ez dakizue bada zuen gorputzak Jesu-Kristoren menbro batzu
direla?” Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi? Eta gu abia gintezkeela
gero menbro hek Jesu-Kristori ken eta aurdikitzen lohikeriari membro hek,
Jesu-Kristori ken eta bilakarazten presuna lohi baten menbro! Ez balinba! Tol-
lens ergo membra Christi, faciam membra meretricis? Absit!

Zer mixterioa, Aditzaile Maiteak! Girixtino den pondutik, ez xoilki ari-
maz baina gorputzez hainbat izan daitekeela gizona Jainkoarekin! Nola [izan]
daiteke bada hori. Huna nola.

Aldaska bat arbola baten gainean xertatzen den bezala, bataioak xertatzen
gaitu Jesu-Kristoren gainean: in quo complantati facti sumus. Ni naiz mahats
ondoa, zuek ene aldaxkak. Ego sum vitis vos palmites.

Beraz izan beitetz(7) gure obrak, gure hitzak, gure gogoetak, gure urrats
eta egitate guziak, ondo saindu, ondo jainkozko horri dohazkon(8) bezalako
fruituak.

Zorigaitz aldaska alferreri! Zorigaitz aldaska ustel edo eiharreri! Zorigaitz
fruitu onak eta Jainkoaren gostukoak ekartzen ez dituzteneri!

Oi, Girixtinoa, dio San Leon doktor handiak, kasu emazu nor zaren, zoin
gora altxatua zaren, zer kargu handitan jarria zaren! Jainkoaren jainkotasunean
berean partalier zarenaz geroz, orhoit zer buru-gorputzen menbro zaren;
orhoit ilunpezko leize batetik ateratua izan eta nola zaren orai ezarria
Jainkoaren erresuma distirantaren erdian: Agnosce, o christiane dignitatem tuam.

Balentria zitzaioten bertze orduz paganoen arteko gizon aipatu batzueri
beren etorkiz gezurrezko jainko batzuen arrazatik sortuak izaitea. Balentria
zaio oraiko orenean ere nornahiri, holako erregeren, halako gizon famaturen,
halako jende handiren ahaidetasunean izaitea, hulako edo halako etxalde

(7) izan bitez
(8) doazkion
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oneko seme edo alaba dela agertzea. Ordean, zer da balentria hori, zuek girix -
ti no gisa egin dezakezuenaren aldean? Jainkoaren egiazko haurrak zareztenaz
geroz, Jesu-Kristoren anaia eta zeruko premu zareztenaz geroz? Filii et hœredes
hœredes quidem Dei, cohœredes autem Christi. 

Bai eiki, zuek zuek zarezte arraza noble eta etorki ohorezkotik! Zuek
zarezte seme eta alaba etxe onekoak! Ez ahal zaitzue behar izan itsusi horrela
seinalatuak izaitea!

Huna huna zer behar litzaizuekeen izan itsusi. Etorki handi hori
ahantzirik, jende xoil batzu bezala bizitzea; zuen girixtinotasuna egitate
pagano batzuez ukatzea; girixtino izaiteak ohoratzen zaituzten bezainbat,
zuek zuen girixtinotasunaren desohoratzea! Hain erronka gorakoak izan eta,
hain apal, hain ttipi zuen buruen erakustea: Gradus summus, anima ima.

Mundu hunen bazter zabaletan kausi daitezkeen ontasun, ohore eta atse-
gin guziak biltzen banitu eta erraiten banio zuetarik bati: “Oritzu(9), horra
horiek guziak zure etxe parte eta primantza osotzat; goza zatzu(10) orai
beretik bainan gehiagokorik sekulan ez igurikitzekotan.”

Arrazoinekin afruntu har liezaket(11) haina harek(12) eskaintza hori; arra-
zoinekin erran liezaket: “Zer, ni Jainko zerukoaren haur izaiki eta ene etxe
partetzat hori baizik ez! Mundu hau guzia eta holako mila zer dire niri dre -
txoz zor zaidanaren aldean! Gorago, gorago doatzi ene esperantzak, hein bat
gehixagokoa da nik uste dudan primantza.”

Egia diozu, Girixtinoa, eta ez zare batere itsura mintzo. Adam lehenbiziko
gizona hemen agertzen balitzaiku, bekatu egin aintzineko estatu garbi eta
miragarri hartan, eta haren aldean jartzen balitz, Girixtinoak, zuetarik edo-
zoin, nori zor ginioke agur lehenik? Girixtino huni. 

Beraz girixtino baten gradua gorago da ezenetz Adamena, Jainkoak hain
eder, hain saindu eta hain dohatsu lurreko parabisuan ezarri zuenean.

Arren, badakizue, Adam hain goradanik zein behera erori zen. Zer ziztu
samina egin ahal zion beharrietan bere bekatuaren ondotik Jainkoarenganik
aditu zuen oihu hunek: “Adam, nun haiz?” Adam ubi es? 

Adamek errepusta: “Jauna bekatu egin dut eta aintzinean nituen dohain
guzietarik biluzia naiz eta ahalkez gordea nago.”

(9) har itzazu 
(10) goza itzazu
(11) liezadake
(12) den bezalako (dohakabe) harek
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Bai arrazoina zuen segurki, malurus harek, horrela gorderik egoitea.
Ordean, huna orai Adamen ondotikako bat, haren bekatu beraz hobendun
sortua bainan bataioaz garbitua eta girixtinotasunerat altxatua.

Hainbertzenarekin iduritzen zait entzuten dudala zerutik behialako
Jainkoaren hura bera: Adam, nun haiz, ene semeak berriturikako gizona, nun
haiz? Adam ubi es, Adam novissime?

Girixtinoa, zuri dagozu(13) oihu hori. Ez zaitela ez gorde behialakoa beza-
la, bainan ager, ager zaite ahalkerik gabe eta ihardetsozu zure Jainkoari:
“Jauna, huna nun naizen, beha diezadazu(14), zure seme maitearen odolaz gar-
bitua naiz eta haren merezimenduez beztitua, haren menbro bilakatua, huna
nun naizen zure aintzinean.” 

“Huna ene kopetan zure haurra naizelako seinalearen gantzudura, huna
ene adimenduan, zure fedearen argia, ene bihotzean zure amodioaren sua eta
zure agintzek emanikako esperantza gozoa, huna ene sorbalden gainean zure
lege sainduaren uztarri ohoragarria, huna ni girixtinoa, zu Aita deitzen zaitu-
dana. Jauna zurea izaitea orai beretik zer zoriona! Eta gero zutaz zeruan
gozatzea, zer loria!” 

Halabiz.
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(13) dagokizu
(14) beha iezadazu
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Igande egunaz(1)

Memento ut diem sabbati sanctificer
Orhoit hadi Jaunaren egunaren sainduki begiratzeaz. 
Exod.  xxx kap.(2)

Girixtinoak, 

Duela berrogoi eta hiru mende, juduak bortu idor batean gaindi zohatzi-
larik(3) agindua(4) izan zitzaioten(5) lurraz jabetzerat, Sinaiko mendian Jain -
koa agertu zitzaioten, suzko hedoi batez, ozpinaz, ximistaz eta bere bo te rea -
ren seinalerik ikaragarrienez beztitua. 

Ingurune guziak haren aintzinean dardaran eman ziren, eta, ihurtzuri(6)

ka rraska lazgarri batzuen artetik, huna zer adiarazi zion bere jendaia hauta -
tuari: “Orhoit hadi ene egunaren sainduki begiratzeaz!” Memento ut diem sabbati
sanctificer.

Iduri luke hitz bakar horiek aski indar izan behar zutela, Jainkoak, haur
xume baten gisa, eskutik zabilkan(7) jendaia harentzat... Bainan ez ! Oxala!
oraino gaztigurik(8) gogorrenek gibelatu ahal izan balute manu horren osti ka -
tzetik... 

Behin gizon bat, Jainkoak beretzat hautaturikakoa, egun heietarik batez(9)

egur keta zabilala(10) atzemana izan zen eta eremana populu guziaren aintzi -
nerat. Ez jakinez zer gaztiguri lot, Moisek presondegi batean ezarrarazi zuen,
Jainkoa bera mintzatu arteraino. Azkenekotz Jainkoak Moisi bere boza adi-
arazi zion, zioelarik, harrika eta hil zezatela gizon hobendun hura.

Horra, Girixtinoak, zein hertxiki manatua zitzaioten Lege Zaharreko jen-
deari, astean egun oso baten Jainkoaren zerbitzuan iragaitea. 
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(1) Orrialdearen gibelean hauxe irakur daiteke, Ademak berak idatzia: “Préparé pour le Grand
Séminaire,vers 1852, pour essai de sermon basque”.
(2) Ikus Jalgitza, 30. kapitulua, Errespeta sabatoa.
(3) zihoazelarik
(4) hitzemana
(5) zitzaien
(6) ortzi karraska, trumoi
(7) zerabilen
(8) zigorrik
(9) Sabatokari
(10) zebilela



Nun-nahi liburu sainduak mintzo zaizkigu, manu horren hausteak
dakarzkeen ondorio izigarriez, ezen ez da, juduek denboraz pairatu behar
izan ez dituzten zigorrada eta Jainkoaren beso ukaldirik! [Eta hori] egun sain-
du horren begiratzetik noizean behinka urruntzen zirelakotz. 

Harritzeko da, nola hainbertze atsekabe, hainbertze pairamenen azpian
jendaia hobendun hura ez zen behin betikotz miletan aurkitu lehertua, ezez-
tatua.

Girixtinoak, gu ere israeldarrak baino hobeki Jainkoaz hautatuak,
Jainkoaren jendaiatzat bere[i]ziak gare. Hek bezala guk ere badugu astean
egun bat Jainkoaren zerbitzuan iragan behar duguna.

Gure legea, Sinaiko mendian Jaunak bere populu zaharrari emanikako lege
hura bera da, Jesusen odolaren zigiluaz finkatua; bortxazko eta beldurta-
sunezko lege batetik, lehiazko eta amodiozko lege ezti batetarat itzulia.

Gaur, beraz, mintzatu nahi natzaitzue igande egunaz, egun hartako gure
eginbideez, eta egun hartaz gaizki baliatzerat atrebitzen direnen errebeskeriaz. 

Jauna, zureak dire gure bihotzak, zeronek argi zatzu(11), otoi zeronek
heien zolan erein zazu, zure hitzaren hazia.

Zer da igande eguna? Nornahik gure artean balakike ihardesten, igande
eguna dela Jaunaren egun berezi eta hautetsia; egun bat asteko bertze egunak
guretzat baliarazi eta, gure izaite guziaren jabeari osoki zor dioguna; egun bat
Jainkoaren eta gure arimen alderako egitekoez orhoitzeko eta arta hartzeko
emana zaikuna.

Gure baitarik zer gare? Gure baitarik zer dukegu? Ene ustez gogoeta han-
dien beharrik gabe, ausarki erran dezakegu, garen eta ditugun guziak
Jainkoarenganik ditugula. 

Beraz dretxo handiak dauzka Jainko guziz boteretsu harek gure eta
dituzkegun guzien gainean. Gure biziaren iraupen guzia bortxazko eta
nekezko lan batean nahi balerauku(12) iraganarazi, bixtan da baginukeela
zeren errenkura(13). 

Baina nausi on harek ez dauku gisa hortako manurik egiten. Gureganik
galdegiten duena da, astean egun bakar bat iragan dezagun, ez lan gaitz eta
nekatu batean, bainan haren zerbitzu gozo eta zoriontsuan.

Aita samurrenak, bere haur maiteenari ez lezoke(14) bertzerik galdegin.
Beraz, Girixtinoak, manu horren hertsitasunaren(15) gainean egin gintzaz-

(11) zuhaurk argi itzazu
(12) baligu
(13) arrangura
(14) ez liezaioke bertzerik galdegin
(15) zorroztasunaren
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keen(16) errenkurak, ongi zoroak eta ezdeusak litezke(17). Beraz arrazoin
ahandiak ditugu igande egunaren sainduki begiratzeko.

Bainan zoin dire eta nola bete behar ditugu egun hartako gure eginbideak?
Sar gaitezen apur bat gure baitan; mia(18), begizta detzagun gure izaitearen
zoko-moko guziak eta ikusiko dugu eia eginbide eskasetan aurkitzen garen.

Behinik behin, nor da gure artean bere izaite guziaren nausi eta jabearen
aintzinean ahuspez emanik bere ezdeustasuna ezagutu eta haren Jainkotasuna
adoratu behar ez duenik? 

Nor da gure artean, iragan asteko egun oren apur bakotxean Jainkoaren-
ganik izan dituen fagoreentzat eskerrak zor ez diozkanik(19)? Nor da gure
artean aste osoa den gutieneko hutsean erori gabe iragan duenik eta Jainko
zuzen eta urrikalmendutsu hari barkamendu eskatzeko beharretan aurkitzen
ez denik? 

Nor da gure artean, ontasun guzien iturria den Aita on hari, zerbait be -
deren ondoko egunetakotz galdegin behar ez dionik? 

Nor da gure artean, ala bizien ala hilentzat, otoitz egitea sobera litzaio-
keenik?

Horra, Girixtinoak, asko eginbide nornahiri begiratzen zaizkonak. Bainan
gure baitarik, gure ahal bakarrekin nola bete detzazkegu behar bezala? Zer
dire gure egin(20) lehiarik handienarekin bete behar ginukena?

Mintzatu nahi natzaitzue igande arratsaldetako bezperez. Nigarrezko eta
auhenezko haran huntan hainbertze eskasia eta iraungimenduren(21) erdian
hiratu(22) eta ihartu beharko luke gizonaren bihotzak noizetik noizerat ez
balio begiratzen zorionezko egoitza hari; ezen, Girixtinoak, lurrean ez da
guretzat gozamen egiazkorik; zerukotzat eginak gare, zeru eder hartan dire
gure gozamenak. 

Gure lurreko sar-ilki(23) laburraz ongi baliatzen bagare, egun batez gure
zoriona izanen da, Jainko guziz on, guziz maitagarri haren aingeru eta saindu
guziekin baltsan laudatzea. Egun batez zeruan, atseginik gozoenen erdian,
eginen duguna, eliza ama sainduak nahi du, desterru ilun huntan, gure ahal
ilaunen arabera egin dezagun. 

(16) egin genitzakeen
(17) lirateke
(18) bila
(19) dizkionik
(20) egitekoa(k) (?) beharrak (?)
(21) itzaltze, hiltze, iraungitze
(22) higatu, suntsitu
(23) sar-jalgi, sar-atera
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Hortakotzat, igande arratsalde guziez bilarazten gaitu Jaunaren etxe
huntarat, denek baltsan gure bozen, gure bihotzen juntatzeko, zeruko doha -
tsuen bozeri eta bihotzeri. 

Beraz, gogotik, bozkariorekin eta ahalik kartsukiena kantatu behar ditugu
gure Jainko onaren ontasun neurrigabeak. Zerk behar ditu gure amodio, esker,
laudorio eta otoitzak mendratu edo bararazi, berdin oraino gehiagokoak zor
giniozkake(24); berdin nahi eta ahal bezainbat eginik ere, behin ere ez dugu
sobera eginen. 

Nola nahi duzue Aita samur hura ez dadien bihotzeraino hunkitua izan
bere haurren oihuez? Nola nahi duzue gero bezperetarat jarraikia den herri
baten gainerat Jainkoak ez detzan jautsaraz fagore eta ontasunik berezienak? 

Hots, bada, Girixtinoak, eginbide balios horri ez dezogula(25) zernahitan
ere huts egin. Jarraik gaizkon(26) Jaunaren ontasunari eta Jaunaren ontasuna
jarraikiko zaiku.

Meza sainduaren eta bezperen entzuteaz bertzalde badugu oraino egin-
bide bat behin ere sobera arta eta lehiarekin bete ez ginezakeena, eginbide pre-
miatsu hura da: Jainkoak, herriko artzainaren ahoz, adiarazten daukun hitzari
gure bihotz guziaz begitarte egitea.

Guziek badugu, Girixtinoak, arta handi bat, gure gorputzari behar duen
hazkurriaren emaiteko. Bainan gure baitan gorputz ezdeus huntaz bertzalde,
ez ote da arima bat, hark ere bere gisako, bere araberako hazkurria behar
duena?

Jesu-Kristo gure Jaunaren erran bat da: “Gizona ez da bakarrik ogiz bizi,
bainan oraino Jainkoaren ahotikako hitzaz” erran nahi izan balu bezala:
gizonak ogia bere gorputzari bezala, Jainkoaren hitza bere arimari janaritzat
eman behar diola. Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.

Noiznahi bilkura saindu huntan, zuen arimen hazterat igorria zaitzuen
apezak hitz jainkozko hura adiarazten dautzue; bainan zenbat aldiz gutarik
bakotxari gogoratu ote zaio herriko artzaina mintzo zaikunean Jainkoa bera
mintzo zaikula? Jaunaren beraren ahotik aditzen bagin[i]tu bezala behar
ditugu entzun apezaren erranak. Jaunaren beraren eskutik bezala behar dugu
hartu gure arimen hazkurri saindu hori.

Begira gaitezen beraz behin ere arbuia eta oinen azpian ostikatzetik.
Nolanahi, zernahi moldez, Jainkoak bere hitza adiaraz diezagun, beti begi -
tarte eta errespetu berarekin entzun behar dugu. 

(24) genizkioke
(25) ez diezaiogun zernahitan ere huts egin
(26) jarrai(ki) gakizkion, garraizkion
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Asko girixtinori ez zaiote agradatzen prediku eder eta arta handi batekin
apaindurik baizen. Nardatzen bezala dire gainera[te]ko guziez. Ez mintza,
haina heieri, katiximetarat jarraikitzeaz; haur hotz batzuek balire oraino, nun-
bait hor! Adin bateraz geroz ez zaiote iduritzen deus baden heien noizbaitko
jakitatea erreberri eta heda dezakeenik. Beren buruak sobera jakintsuntzat,
beren adimendua sobera zorroztzat daukate katiximez kasu egiteko. 

Dohatzila beraz planta hartako girixtinoak heien gogorako prediku eder
haietarat eta gero galdegiozute(27) zertaz mintzatzen aditu duten eta zer pro-
betxu ateratu duten prediku hetarik. Ongi abilak izanen dire, zer ihardets
balin badakite. Zertako bada hori? Zeren eta gisa hartako predikuak ez
baititezke probetxa katiximetarat jarraikiak direneri baizen ezen katiximak
agerian eta xehekienik erakusten eta ezagutarazten derauzkigu(28) gure erli-
sione sainduko egiak eta gutarik bakotxaren eginbideak. 

Katixima da gure erlisionearen gaineko jakitatearen eta adimenduaren atea
eta gakoa, eta ez da nehor hain jakintsunik katiximeri bere ezagutzaz
beheragoko gauza batzueri bezala begiratzeko. 

Nolanahi, beraz, Jainkoa mintza dakigun beti berdin gogotik, beti berdin
bihotz onez entzun behar dugu. 

Haren erranetan ez dugu bilatu behar gure arimaren ongia baizik bainan
entzun behar dugu, erran heien arabera bizitzeko xede azkar batekin, ezen
egun batez ez derauku galdeginen, zer aditu, zer entzun dugun, bainan bai zer
egin dugun.

Behin jende oste izigarri bati Jesus mintzo zitzaiolarik, emakume bat
oihuka hasi zen zioelarik: “Ala(29), dohatsua baita zu erakarri zaituen sabela!
Ala, dohatsuak baitire zu hazi zaituzten bularrak!” 

Jesusek ihardetsi zion: “Eta nik oraino dohatsuago dauzkat Jainkoaren
erranak aditzen eta begiratzen dituztenak!” Quinimo beati qui audiunt verbum Dei
et custodiunt illud!

(30)  

ahal guziak Jainkoaz onetsiak izaiteko? Zer gare geroni(31) gure
ezdeuskeriekin haren aintzinean agertzeko? Jainkoa hain handi, gu hain xume!
Jainkoa hain gora, gu hain apal! Zerk beteko derauku haren eta gure artean

(27) galda iezaiezu
(28) dizkigu
(29) zoin(en) dohatsua, zoinen, zenbat 
(30) Oharra: orrialde bat edo gehiago eskas dira.
(31) guhaur
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den huts, leize mugarik gabeko hura? Gure izaitea ez balitz bezala da haren
aintzinean! Zer eginen dugu beraz gure eskasia, gure ezdeustasunari balio zer-
baiten emaiteko?

O, Kristaua, bozkarioari bai, zabal zok(32) hire bihotza! Bai, ahalkerik
gabe bahoake graziazko tronuaren aintzinerat, ezen hire esdeuskerieri eman
dezoketek(33) balio bat handia! Bozkaria hadi, Jainkoaren eta hire arteko huts
lotsagarri hura betea izan zaik. 

Ezen orhoit hadi, Galbarioko mendian, zeruaren eta lurraren artean
gurutze bati itzatua egon zen Bildots amultsu hartaz. 

Orhoit hadi, zein bihotz onez, Aita zerukoak entzun zikan(34) bere Seme
maiteak, hainbertze oinazeren erditik guretzat egin zion otoitza! Ohako(35)

beraz, ohako ausarki Aita on hari, ohako Salbatzailearen merezimendu neurri -
ga beak jauntzirik! Ohako Seme maitearen odolaz hire zorren ezeztatzerat:
mintza hakio haren ahoz, otoitz zak haren otoitzaz.

Bai, Girixtinoak, gu hain behartsu, gu hain esdeus, zeru lurren nausi eta
erregearen aintzinean, Jesus maitearen odolari eta merezimendueri esker, ager
gaitezke aberats eta balios. Gure otoitz flakoeri indar eta botere handi bat
eman dezakotegu(36), Jesu-Kristoreneri juntatuz. Hortarakotz haizu zaiku
zer? Hertsiki(37) manatua zaiku, astean behin bederen, igande egunarekin,
meza sainduaren entzutea.

Zer da meza saindua? Meza saindua da Jesu-Kristoren gorputzaren eta
odolaren sakrifizioa, ogiaren eta arnoaren idurien pean. Hitz bakar horiek
nolazpait adiarazten dituzten gauza espantagarrien behar bezala begiztatzeko
ez liteke(38) aski gizonaren adimendurik zorrotzena eta zeruko aingeru eta
dohatsu guzien, menderen mendetan, nahi bezenbat espantu asmaturik ere
deus ez litezke(39) heien asmurik zoragarrienak amodiozko mirakulu horri
zor litzaizk[i]okeenen aldean.

Girixtinoak, gure begiez ikusten ahal baginu duela hemezortzi ehun urte,
Galbarioko mendian ikusia izan zen sakrifizio hura bera!

Ahal baginu ikusi Jainkoaren seme gizon egina, gurutze bati itzatua, gor-
putz guzia zauri ikaragarri bat egina, pairamenik zorrotzenen erditik bere

(32) zabal iezaiok 
(33) eman diezaiekek
(34) zian (‘zuen’ beharko zen, ontsalaz)
(35) hoakio
(36) diezaiekegu
(37) zorrozki
(38) litzateke
(39) lirateke
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Aita zerukoari, deiadarka dagoela otoi urrikal dakigula, otoi ahantz detzala
egin diozkagun damu guziak, otoi gure erospeneko saritzat eta bahitzat(40)

onets dezala bere seme maitearen odola! Otoi bere graziazko ihintza ixur
dezala gutarik bakotxaren gainerat.

Ala, gure bihotzak erdira bailitezke ikustapen hunkigarri hortan! 
Ala, gogotik lehiaz eta kartsuki otoitz baikinezake Jainko handi hura bere

semea guretzat otoitzean ari zaion denbora berean! Ote liteke deus orduan,
Girixtinoak, gure begiak, gure gogoak gurutze hartarik bazter eta mogiaraz
letzakeenik? Ote liteke bihotzik, harrokak berak arrailarazten dituen
ikustapen hortan, gogor eta axola gabe egon litekeenik?

Girixtinoak, gutarik ainitzentzat, zorion eta fagore bat liteke gain-
gainekoa, gisa hortako gertakari baten ikustea. Zer mintzo naiz? Zorion eta
fagore handi hortaz nahi dugun aldi guziez goza-goza gaitezke. 

Noiznahi gure begien bixtan gertatzen da Galbarioko mendian denboraz
gertatu izan dena. 

Noiznahi toki saindu huntan erreberritzen da Jesu-Kristok bere Aita
Jainkoari eskaini zion sakrifizioa. 

Noiznahi aldare horren gainean fedeak erakusten derauku bere odolaren
gostuz etsai errabiatuaren atzaparretarik atera gaituen Salbatzaile hura bera.
Mezako sakrifizioan, noiznahi ikusten dugu, Jainkoaren semea, ogi hamen eta
arno xorta baten itxuren azpian gordea, otoizten bere Aita zerukoa gure
fagoretan berriz ere onets detzan haren merezimendu neurrigabekoak. 

Ez naitzaitzue hemen alegiazko gauza batez mintzo; geroni hemen garen
bezain egiazki Jesus aurkitzen da kontsekraturikako ostia bakotxean. Aingeru-
ak aldare hoikien(41) ingurunetan ikara saindu batekin ahuspez emanak
dagotzi(42) eta gu nola egonen gare, gu hain ezdeusak, gu hain bekatorosak,
zeruko dohatsuek ikararekin baizen begiratzen ez dioten Jainko boteretsu
horren aintzinean? 

Bai badakigu gu baino zerbait gehiago diren gizon batzuen bistan ontsa
apalik eta batzuetan ikaretan agertzen eta herrestan ibiltzen. Zer, bada, Girix-
tinoak, ez ote diogu zeru-lurrak ez deusetarik egin dituen izaite hari, zor he -
rrauts pixka bati bihurtzen diogun ohorea? Nun dugu sinestea? Nun dugu
adimendua? 

Bero, susta ditzagun beraz gure bihotzak, Jaunaren egoitza huntarat aldare
hauen oinetarat, gure Salbatzailearen aintzinean ahuspez emaiterat biltzen
garen aldi guziez! 

(40) bahisaritzat
(41) horien
(42) daude
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Hitz batez, Girixtinoak, aurki gaitezen hoin maiz gure begien bixtan erre-
berritzen den sakrifizio huntan, Galbarioko mendian bagine bezala; ez
daiteke meza sainduaren ongi entzuteko molde hoberik. Balia gaitezen meza
sainduko denbora guziaz Jesu-Kristorekin batean, Aita urrikalmendutsu haren
otoizteko eta gure gainerat zeruko grazien jautsarazteko.

Meza sainduaren ongi entzutea da gure igande egunetako egitekorik pre-
miatsuena.
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Girixtino Maiteak,

Aste gaitza izan dela iragan aste hau: aste gizena, aste aberatsa! Ordean,
nori esker? Nor da denbora ona eta denbora txarra, hotza eta beroa, haizeak,
hedoiak, galernak, uri uharrak, harria eta barazuza(1) bere gomendioko ditue-
na, oro bere nahiaren arabera ofiziale batek tresnarik aisitena bezala dara-
bilzkana(2)?

Nor da hura? Ezagutzen ote dugu ontsa? Hura da Jainkoa... Bai
Jainkoari bakarrik diozkagu(3) eskerrak halako denbora harrigarrien ondotik
eman izan daukulakotz aste bat hain ederra eta hain nasaia.

Iragan sei egun horietan ibili ditutzuen lan gogorren ondotik, purrus-
tan aurdiki ditutzuen izerdien ondotik, hain gogotik jasan ditutzuen nekeen
ondotik, ordu da apur bat deskantsa zaitezten Jainkoak berak manatzen
dautzuen deskantsu hartaz, ezen, huna igande eguna, Jainkoak bere lanaren
ondotik hartu zuen deskantsuaren eguna. 

Sei egunez lurrari beha egon ondoan, sei egunez lurrerat ukurtuak eta
lurreko laneri josiak egon ondoan, ordu da begiak altxa detzatzuen goiti eta
itzul zaitezten arimaz, bihotzez, izpirituz, gorputzez zuen zeruko Aitari
buruz. Deusek hobeki ez zaituzte zuen indarretan eta zuen alimuan(4) erre-
berrituko. Orhoit beraz Jainkoaz, ez Jainkoa gal sekulan gogotik. Igande egun
hauk, preseski, hortako zaizkitzue emanak.

Bainan egun hautaz bertzalde, bertze egunetan ere orhoit Jainkoaz, ez
sekulan gal Jainkoa gogotik. Zenbaitek uste dute, menturaz, ene errana ez
ontsa konprenituz, egun guziak otoitzean eta elizan igande egunak bezala
behar dituztela enplegatu(5): “Eta orduan gure irabazbideak?” Ai, girixtinoak
irabazbideak orhoitzen zaituzte(6)! Ori egun preseski irabazbide bat bainan
ederra, bainan errexa, bainan guzien menekoa behar dautzuet bi hitzez
ezagutarazi.
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Paratzailearen oharra. Itxuren arabera, prediku hastapen hau dateke, goraxago ikusi dugun
predikuaren arrakopia bat, bururatu gabe gelditu dena... Edo, beharbada, orrialde batzuk galdu dira,
hori ere gerta daiteke, alabaina...

(1) babazuza
(2) darabiltzana
(3) dizkiogu
(4) kemena
(5) iragan
(6) kezka edo arrangura berezi bat, hurbiltzen ari den egun edo gertakari bati buruz.
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Jesu-Kristoren pasioneaz

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor sicut dolor meus.
Oi zuek bide huntaz zohaztenak, miretsazue eta beha eia badaitekeen
dolorerik nola baita ene dolorea.
Hitz horiek aurkitzen dire Jeremiasen dolamenetan.

Girixtinoak,

Zerk egungo egunarekin herriaren bazter guzietarik, zerk tenore huntan
bilarazi zaituzte hunat? Zer da zuen aurpegietan tristezia hori? Zer dire eliza
huntan bertze egunetan ez bezalako arranju eta harat-hunat horiek? Ezkilaren
errepikak ixilduak, laudoriozko eta bozkariozko kantu hek dolamen eta
pleinu bilakatuak... Aldare horietan usatzen den sakrifizioa bera, bere itxure-
tan, bere maneretan nolazpait ere mudatua eta nahasia! Zer gertatzen ote da?

Jesus hil da! Jesus hil dute! Jesus, Ama hain maitearen ume maite hura,
Jesus, zuen eta ene amodioaren Jainkoa... Nola ordean, nola hil dute? A, horra,
duda[rik] gabe, egun zer entzun nahiak zagozten(1) eneganik, xehetasun zen-
bait bederen Jesu-Kristoren heriotzearen gainean.

Orai arteraino, Girixtinoak, oinaze, sarraski eta hiltze frango ikusi da jen-
deen artean, ez ordean behin ere Salbatzaileak bere pasionean pairatu
ditueneri hurbiltzen ere denik. Gizon baten naturalezak, badakizue askotan
zenbat ihardok dioen(2) hil gabe edo orobat ezin hilez ere. Eta gizon hura
Jainko balin bada zer ez da behar halako bati bizia kentzeko? Arren(3), Jainko
gizon hura da hil dena. 

Hil da, jasan zetzazkeen guziak jasanik.
Hil da, doloreari ezin gehiago ihardokiz. 
Hil da pairatzearen bortxaz. 
O, dolorea, zerk eman zaikan hoinbertze samintasun? 
O, herioa, noiz bermatu ote dituk hoinbertze hire indarrak?
Mintza gaitezen beraz sekulan orhoitzeko gertakari hortaz... Lehenik

aipatuko dautzuedana(4) da Judas traidorearen egitatea. Gero Jesusen agonia.

(1) zaudeten
(2) iharduki diroen (» iharduki dezakeen, gogor egin dezakeen)
(3) donc, beraz, bada, hortaz...
(4) dizuedana
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Azkenekotz jarraikiko gaizko(5) Salbatzaileari bere etsaien eskuetarat zen
mementotik Galbarioko sakrifizioaren akabantzaraino.

Ez ahal da hemen bihotzik hain gogorrik, hain idorrik, nun sorhaio eta
axola gabe bailagoke odol husten ari den Biktima adoragarri horren bixtan.
Badakigu guziek, harrokak berak izan zirela arraildu zirenak Jesusek bere
azken hatsa emaitearekin.

Gurutze Saindua, oi zein eder eta lorios agertzen zaizkidan(6) Galbarioko
mendiaren gainetik! Mundu guzia egun zuri beha dago, ezen zuk daukazu
munduaren esperantza eta salbamendua... Jainko bat zuri itzatua, Jainko baten
odola, zu bustiz, zu gorrituz, zu behera joaiki! Oi zein ederki duzun disti-
ratzen! Para zaite hementxe landaturik gure artean. Heda zazu zure bertutea
gu guzien gainerat, jakin dezagun zer pairatu duen Jesu-Kristok gure sal-
batzeko. 

O crux, ave...
Judas... hantxe da munstroa haste-hastetik agerzen zaikuna! Horra Judas

orotarik gaitzena... Nundik atera zaio? Bere konpainiatik. 
Hamabi gizon Jesusek bere laguntzat, bere apostolutzat, berak hautatuak

izaiki eta, aditzen duzue Girixtinoak, hetarik bat Judas! Salbatzaileak bere
konfidentzia eman zionean bide zuen gizon horrek zerbait onik ere. Judas
hori zen Jesusen konpainiako moltseroa(7), guzien mantenuaz hori zen karga -
tua. Horri zitzaion tokatzen, amoina hartu edo eman behar zirenez kontu
egitea. Nahiz behin ere deus handirik ez ziren haren eskuetarat fidatuak ziren
erresurtsak, laster halarik ere bihotza hasi zitzaion lotzen, lotzen dirutto ho -
rren amodio soberanozkoari, nun, azkenekotz, ixil-ixila bere kargutik beretik
ari baitzen ohointzan.

Ai, Girixtinoak, gizona zein treba errex den edozoin biziorekin. Jainkoak
begira, behin bizio bati barkatzen abiatzetik, ez daiteke erran zein laster gaina
hartzen duen eta orduan nola bentzu bizio hura? Abarizioak(8) bezala urgu-
luak, urguluak bezala lohikeriak, lohikeriak bezala hordikeriak, guziek hau
dute: ez uzten adimenduari konprenitzerat beren aldeko arrazoinamendurik
baizen; ez uzten bihotzari senditzerat berek nahi duten hura baizik.

O, itsumendua! O, gogortasuna! Zuek zarezte zuek, izigarri eta etsigarri!
Zuek zinuten Judas hura ere sekulakotz galdu.

Halako aldi batez Jesus bere dizipuluekin mahainean zagoen Lazaro bere
adixkidearen etxean.

(5) gatzaizkio
(6) zatzaizkidan
(7) diruzaina
(8) berekoikeria, zikoizkeria
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Emakume bat hor heldu zaio jarro bat unguentu(9) balios eskuetan eta
dena ixurtzen dio bururat eta zangoetarat. Judas errenkuratzen(10) da: eia ez
den bada moldegaizkeria prezio handiko gauza baten hola xahutzea; bai eta
hobeki eginen zutela eman baliote hari saltzerat, hartarikako dirua ez baitzen
guti izanen pobreen sokorritzeko.

Faltsua! Kasu ari zen bada Judas pobreez eta heien sokorritzeaz; bertzerik
zaukan gogoan... Bere diru goseak zion min egiten eta bizio hori ezin disi -
mula(11) zezakeen.

Jesusek ezti-eztia aditzerat ematen dio gaizki mintzatu dela. Ez duela
zeren errenkura emakume horren egitate onaz eta pobreez denaz bezain-
batean badituela noiznahi bertzenaz ere sokorri detzazkeenak egin nahi balin
baditu segurik.

Nori gaitzitzen, Judasi gaitzitzen, bere nausiaz ezagutua eta horrela
abisatua izaitea. Menturaz harenak gehiago(12).

Ai, Girixtinoak, zenbat holako gaitz idor gutartean. Zenbat holako, guziz
kofesorren oinetan, kexatzen eiki, disimula hek debalde direla ikusteaz. Ez
eiki, ez zaiku eder ezagutuak izaitea, gure buruak geronek(13) ezagutarazi
behar gintuzkeen tribunal sakratu hetan eta gero abisu salbagarri hek han
entzun eta ez onartzen...

Hanbat gaixtoago! Judas hola-hola zen... Zer egin zuen gero Judasek?
Egoiten da oraino mahainean bertze guziak bezala; altxatzen da bertzeak

altxatzearekin... Handik lekora, ordean, norat doha Judas? Jesusen etsaietarat...
Ez dakizue, Girixtinoak, arima biziatu guziek Jainkoaren eta erlisionearen
etsaietarat dutela naturalki beren lehia?

Jerusalemen etsaia eta bekaizti frango bazuen Salbatzaileak. Kasik hango
kargudun guziek partida(14) zuten. Jende handi horiek, denbora puska hartan,
ez zuten bertze ametsik, Jesus nundik hilaraziko zuten. Bainan hura beren
eskuetarat ezin bilduz, alfer zohatzin(15) heien urrats guziak.

Judas preseski hetarat doha eta egiten diote: Zer nahi dautazue(16) eman
Jesus harraraztea sari? Qui vultis mihi dare et ego eum vobis tradam.

(9) ontzi bat gantzutzeko olio
(10) arranguratzen
(11) ezin gorde, ezin ezkuta
(12) menturaz, harenganikakoa zelakotz gehiago (?)
(13) guhaurk
(14) ezin ikusia
(15) zihoazen
(16) didazue
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Hitzemaiten diozkate(17) hogoita hamar pezeta edo nunbeit han aire
hori... Zer, Judas, hori duk hire nausia saltzerakoan hartaz egiten dukan
estimua? Merke zaitzue, Girixtinoak, eta diozue Judas bat behar zela diru
purruska hortan bere nausiaren saltzeko! Hala da.

Eia, ordean, hau ere ez denetz hala: zenbatak ez dire, girixtino direlako,
jende prestu direlako hetan, dirutan edo diruarentzat zernahi egin liote-
nak(18), zernahi aitzakiatan beren arima gal, beren Jainkoa sal... 

Judas, ez duk hirea baitezpada balentria, baditiagu-eta hemen gutarteko
girixtinoetan ez bat, bainan frango, hik baino merkeago beren Jainkoa esti-
matzen dutenak; bai frango, bortz liberako batean, arno zorta batean truk,
edozoin bekatu mortal, aise eginaraz lezoketenak(19). 

Bere tratua zerraturik(20) Judas itzultzen da Jesusen konpainiarat, alegia
deus ez; bere itxuran, bere maneretan, lehen bezala; guziekilakoa egin nahi...
Jesusek daki bakarrik oraino horren barneko berri; halere bere amultsuta-
sunean jasaiten du, begitarte ere egiten dio infame horri... 

Nork daki? Beharbada horrek berak bihotza hautsiko dio... Hanbat hobe,
bainan bihotz hori sobera du gogortua. Ez du gaizki atsegin hartzen traidore-
ak, ikusteaz egundaino bezain laño(21) dituela entrada guziak eta noiznahi
parada duela bere nausiaren harrarazteko. 

‘Asimen’ eguna erraiten zioten, Girixtinoak, egun bezalako ortzegun
bati(22). Arratsalde apala zen. Jesus jartzen da afariten bere apostoluekin sala
eder eta apaindu batean. Aipatzen du nola duen hurbildua mundu huntarik
bere Aitarenganat itzultzeko tenorea. Bainan lehenik utzi nahi dauku, gure-
ganako amodioz, aspaldi gogoan zerabilkan orhoitzapen bat. Ohartzen dire
guziak haren aurpegiak hartzen ari duela mudantza(23) majestatezko bat usa-
ian baino are gehiagokoa. 

Zeren egiterat ote doha? Beha dagozko dizipuluak ezen aparantzia
badu(24) orai behar duela Jesusek obratu bere biziko mirakuilurik handiena.

Jesusek hartzen du ogia bere eskuetan, gero emaiten du arnoa bere
kalitzean; begiak zerurat altxaturik benedikatzen ditu eta erraiten hitz hauk:

(17) dizkiote
(18) egin lirotenak (egin lezaketenak)
(19) eginaraz liezaiekeenak
(20) finkaturik
(21) goxoki 
(22) Oharra. Badirudi hemen Ortzegun Sainduz gaudela. Goizean meza nagusia eta arratsalde apalean
Pasioneko zeremonia? Egungo egunean, Ortzirale Sainduz ospatzen da Jesusen Pasionea.
(23) aldaketa
(24) badirudi
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“Hau da ene gorputza, hau da ene odola; jan zazue, edan zazue huntarik, eta
zuek, ene Lege Berriko apezak, ene ondotik hau bera ene izenean obra zazue
munduaren akabantzaraino.”

Horra Salbatzailearen hil aintzineko testamenta! Nornahik testament bat
egiten duenean, uzten ditu bere ondokoeri, berekin ezin eremanikako ontasun
batzu. Zuk berriz, Jauna, Sakramendu hortan guri uzten daukuzuna da zure
burua, zure substantziaren gozamena eta gozoa.

Zure amodioak zer asma zioen(24) gehiagokorik ?
Hala-hala, nork erran, Girixtinoak, orduan han ziren guzien bihotzak

nola ziren sutan jarri amodioz, nola zuten gaindi egin eskerronez?
Bizkitartean berehala Jesus gogoetaturik eta tristaturik paratzen da eta

erraiten du: “Bada, hemen, zuetarik bat gaur berean trahitu behar nauena.”
Dizipulu guziak harriturik elgarri beha, nor ote [izan] daiteken bada traidore
hura...

Nor da Jauna? galdegiten dio hurbilenak. Jesusek ahapetik beharrirat
erraiten dio: “Hortxeko hori zoinari emaiterat bainohako ogi pixka hau
arnoan bustirik”. Eta, hainbertzenarekin, ogi pixka hura arnoan bustirik pre-
sentatzen dio Judasi. 

Jauna zer ari zare? Ez, ez zozula(26) eman zure sakramendua gaixtagin
horri!

Judas, ez zakala(27) har... Judasek ordean hartzen du eta iresten... Oi,
sakrileioa! Judas! Judas! Eta geroztik ere mahain saindu horietan, zenbat
holako, zenbat Judas ! 

Et post buccellam introivit in eum Satanas. Orduan berean hor Satan sartzen da
Judasen barnean. Jesusek erraiten dio: “Egin gogo dukana, egik, fite orai,
ha[b]il!” Quod facis, fac citius. 

Judas erresakan ateratzen da salatik.
Girixtinoak, bekatoros bat behin bekatuan eta guziz sakrileioan gogortuz

geroz horra nola duen Jainkoak arrunt despeditzen. Uzten du deskantsu
munduan nolanahi bizitzerat, lehenbailehen eta hasian-hasi bete dezan muku-
ru bere krimen neurria. Quod facis, fac citius. 

Beraz bekatutan deskantsu bizitzea zer seinalea eta zer zorigaitza!
Jadanik gau iluna zen Judas atera zeneko. Jesus apur baten buruan altxa -

tzen da mahainetik eta badoha Olibetako baratzea deitzen den leku ilun bate -
ra. Zaudezte hortxe ene beha, erraiten diote bere dizipulueri, zaudezte

(24) badirudi
(25) zer asma ziroen (» zer asma zezakeen)                    
(26) ez izezaiozu eman
(27) ez ezak har
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otoitzean eta behauzue(28) lokartzetik, ezen gaur uste ez duzuenik ikusi behar
duzue enegatik. 

Jauna, ihardesten dio Piarresek, zurekin hil behar banindute ere, nik se gu -
rik ez zaitut abandonatuko. Jesusek erraiten dio: “Jakin zak Piarres, nik erra -
nik, hi haizela preseski gaur, oilarra joiten hasi baino lehen, hiruretan segurik
uka tuko naukana(29).” Hitz horiek erran-eta Jesus sartzen da bera bakarrik
baratzean barnaxago.

Hainbertzenarekin gogoa norapait ere iluntzen zaio eta bere gisako kexu
batek kordokatzen(30) dio bihotz guzia. Ikararen pasionez, xutik ere ez
dagoke eta hor doha bisaiaz lurrerat. Zer egin ote zaio? Zerbaiti beha zagoen
erori denean? Zer ikusi ote du hoinbertzetarainoko izialdura eman zezo-
kenik(31)? Zer ikusi? Bere Aitak hantxe aintzinean paratu dio, azken xor-
taraino hurrupa dezan, kalitza bat edari mixteriozko batez gaindika betea.

Aspaldidanik Jesus horren beha zagoen eta kasik nahiaren bortxaz beran-
tetsia ere. Orai, ordean, presentatu zaio bai, huna zer dioen: “Aita, otoi kalitza
hori aparta baladi eneganik...” Pater, si possibile est transeat a me calix iste.

Zer mirakulu ote da bada kalitza hori eta horrek zaukan edari hori? Bai,
Girixtinoak, entzun behar duzue Jesusen agoniako kalitza haren mixterioa,
ezen erran daiteke Salbatzailearen sakrifizio guziak hortan sartzen direla eta
haren Pasioneak ez duela deus izan hoin saminik.

Kalitza hori da, Jainkoak munduaren bekatueri zor dituen gaztigu guzien
untzia... Ifernua da xoilki hortan ez dena; gaineratekoan horren barnetik gain-
diz dohan edari suertearen egiteko, Jainko hasarretu hari deus ez zaio ahantzi.

Beha dezogun(32) hasteko hagun(33) izigarri horri. Munduaren hastetik
akabantzaraino gizonaren naturalezak jasan eta oraino jasaiteko dituzkeen
oinaze, eritasun, nahigabe, eta heriotze suerte guziak hagun hortan daude bil-
duak, hagun hori hetaz egina da. Hortarik behar du Salbatzaileak hasi bere
agoniako kalitza hurrupatzen eta hagun hori irestearekin beharko ditu sendi-
tu bere erraietan, bere zainetan, bere hezurretan, bere bihotzean barna olio
irakitu baten pare sartzen munduan [izan] daitezkeen dolore samin eta suerte
guziak. Dolores nostros ipse portavit. 

Ai, Ene Aita, kalitza hori urrun baladi eneganik! Pater, si posibile est transeat a
me calix iste.

(28) kasu egizue
(29) nauena, to-ka
(30) nahasten
(31) izialdura eman ziezaiokeenik
(32) beha diezaiogun 
(33) arrapo
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Ordean, norbait bedere[n] etorriko ahal zaio gogo lotsatu horren
azkartzerat? Ez, nehor. Bere dizipuluetan ez du bat, solament, kasu egiten
dionik. Denak lo daude. Bizkitartean hala errana, egon zitezen atzarririk.
Judas, o, hura ez dago ez lo!

Zer den, haatik, Girixtinoak, gaixtagina beti erne. Munduko atseginen edo
ontasunen ondotik dabilana, beti erne. Bainan arima bekatuak agonian ezarria
duen hari kasu egin behar da bai, familiako seme heien erretiramenduari edo
alaba heien bertuteari kasu egin behar da bai, orduan lo!

Bera, Jesus, badohakote(34) ahuspez dagoen lekutik altxaturik bere dizipu -
lueri lo dauden tokirat, eta atzarrarazirik erraiten diote: “Zer, oren bat
bedere[n] ezin egon zarezte lokartu gabe enekin?” Eta berriz badoha bere
otoitzeko lekurat. Bi eskuz lotzen da kalitzari; edaterat doha naski? Ez; bet-
betan berriz izitzen da eta oraino aintzinean baino gehiago. Hagun hori
baizik ez balu hurrupatzeko... 

Zer ote du, ordean, hagun horren azpitik talastatzen(35) zaion edari hori?
Beha dezogun, Girixtinoak: hau da bohaska(36)! Mundu huntan gizonaren
maleziak egundainotik ala obraz, ala elhez, ala gogoetez egin dituen eta
oraino gero ere eginen dituen bekatu eta krima suerte guziak, horra nun diren
mahasti pozoindatu bateko mahats bihiak bezala Jainkoaren kolerak prentsatu
eta oro nahasteka bilduak! 

Eta Jesus, garbitasuna, inosentzia bera denak, behar duela edan bohaska
madarizionezko hori guzia! Eta hori irestearekin munduaren hoben eta iniki-
tate guziak behar zaizkola barraiatu bere substantziaren alderdi guzietarat, eta
beraz, berak eginak balitu bezala hek denak bere gain behar dituela hartu!
Posuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum.

Geroz goiti zer ikusgarria! Jainko bat zeruan munduko bekatuez izigarri-
ki hasarretua eta Jainko haren beraren Semea berriz hemen bekatu hetaz
guziez kargatua, bera kasik bekatu bilakatua! “Ken, ken diezadazu(37), otoi
Aita, kalitza hori ene aintzinetik!” Pater transfer calicem hunc a me.

Hainbertzenarekin aingeru bat jausten zaio zerutik; erakusten diozka
Jesusi mundu huntako bazter guziak eta hetan hoinbertze arima zoinen salba-
mendua segura baita baldin kalitza hori dena husten badu. Zer, dena huts,
zolako liga(38) horrekin?

(34) badoakie
(35) plasta-plasta, pulunpan
(36) saltsa okaztagarria
(37) ken ken iezadazu
(38) lie de vin
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Liga horrek ordean egundaino bezala lotsatzen du, eta egundaino bezala
bihotzak eskas egiten dio. Zer da bada liga hori? Hori da gure gogortasuna,
gure sorhaiokeria, gure esker gaixtoa. Liga hortan ikusten du hoinbertze sakri-
fizio, tormenta eta bere Aitaren madarizionea bera pairatu-eta, horiek guziak
alfer eta debalde izanen direla gehienentzat.

Ainitzek beren ezaxolatasunaz, beren mespretxioaz beren lohikeriez, beren
sakrileioez, ostikoka bezala zangoen azpian ibiliko dituztela haren odol ixuria
eta odol hartazko sakramendu hek. Liga hori horra zertaz egina den. Quæ util-
itas in sanguine meo!

Ai, bekatoros bihotz gabekoak, erraiten dauku Jesus maiteak bere oinaze
guzien artetik, zer probetxu du ordean zuentzat hainbertze sofriturik eta
halako tormentetan hilik, baldin halere galdu nahi bazarezte, baldin ene gor-
putza eta odola profanatuz kriminelago baizik ez bazarezte behar bilakatu,
baldin nik zernahi eginik ere, gero ere nitaz kasurik ez bazarezte ari? Otoi,
Aita, nehola ere, ahal bada, dohala kalitza hau ene aintzinetik. Pater si possibile
est transeat a me calix iste.

O, hagun barne itzulgarria! 
O, edari leher egingarria! 
O, liga etsigarria! 
Nork da[ki], Jesusek bezala, horiek denak hurrupatuz zer senditu behar

duen bai bere ariman, bai bere gorputzean? Hala-hala, bihotza geroago eta
gehiago badohako. Indar guziak akaboan ditu; arras flakaturik erortzen da. Ez
da aski: izerdi odolezko bat ateratzen zaio gorputz guzitik; odol horrek,
partean-part, pasatzen diozka(39) soineko arropak eta hetarik xortak bado-
hazko lurrerat. Et factus est sudor ejus sicut guttœ sanguinis decurrentis in terram. 

Zer estrosada(40), Girixtinoak, eta zer agonia! Jainko izaiki eta bere Jainko-
tasuna debalde bezala dauka; deusek ez dezan traba haren gizontasunaren na -
turaleza gure hau bezain minbera izaitetik.

Egundaino eta hartan mirakuluzko kalitza hura hustekoa oraino han dago.
Zer eginen ote du azkenekotz Salbatzaileak? Uko eginen alde bat, ala abiadu-
ran(41) hustuko? Zer nausituko ote da haren baitan lotsamendua ala guretzat
duen amodioa?

Zerua ixil eta ikaran dago, ahantzirik memento huntan bere zoriona.
Lurra, esperantzaren eta beldurraren artean, palparan(42) jarria da. Ifernua da

(39) aldean bertze trebesatzen dizkio
(40) zer une lazgarria
(41) zalu-zalua
(42) elkarri ahapetik mintzo, doi bat ikaran
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bakarrik bozkaria litekeena(43) balitz harentzat bozkariatzerik; uste dut bere -
tzat zauzkan arimak oraikotik alde bat utziak izanen zaizkola.

Girixtinoak, ez etsi! Mundu hunen kreatzeko, Jainkoaren hitz bat aski izan
zen; mundu hunen salbatzeko bertze hitz bat askiko da: Aita, zuk nahi duzu-
na egin bedi! Pater non mea voluntas sed tua fiat !

Hitz horiek erraitearekin, Jesus nolazpait bermatzen da eta xutitzen.
Hartzen du bere Pasioneko kalitza eta husten azken liga arrastoraino...

A! oraikotik(44) sakrifizioa egina da; oraikotik da gure salbamendua segur-
tatua.

O, Salbatzailea, zer gertatu zen orduan zure baitan? Gure dolore guziak,
gure bekatu guziak guk mereziturikako madarizioneak, orduan zintuen(45)

zure gain hartu eta zurekin bat egiten senditu.
Karga lehergarri horren azpitik zer erran ote zinion zure Aitari? “Aita,

beha diezadazu, nik ditut munduaren krima guziak. Ez mendeka nehori, niri
baizen. Ni, jo nazazu nehor joitekotz; ni gogotik sakrifikatzen natzaitzu. Ene
odolaz izan bedi gizona ifermutik libratua eta haren zorra arrunt pagatua. Ni
hil nadila, bainan mundua salba bedi!”

Bere agoniako kalitza hustu du bai; Jesus ez da gehiago deusen beldur.
Deusek gehiago ez du lotsatzen. Badoha abiaduran bere dizipuluetarat eta
erraiten diote: “Zer, oraino berriz ere lo baitzaudezte! Jeiki, jeiki hortik eta
jarraik niri, ezen huna nun heldu den ni trahitu nauena.”

Hainbertzenarekin, gauazko ixiltasunaren erditik, entzuten dute jende
oste baten harrabotsa. Horra hor heldu dire[la] lanterna argi batzu eskuan,
makilaz eta ezpataz harmatuak. Eta nor da horien aintzinean berex ezagun
den hori? Hori, Judas! Jesusek bere mahainetik duela hirur edo lau oren des-
pedituz geroztik, Judas ez da lo egon. Jo harat, jo hunat, ibili da bere nausiaren
etsaiak sendi dituen Jerusalemeko zoko guzietan. Gau minari buruz hiri guzia
airean eta allartan(46) ezarri du. Badaki Jesusek usaian gaua nun daraman
otoitzean; segur da gaur ere han berean atzemanen duela. 

Bildu ditu ja bereganat soldadu eta bertze asko jende mota Jesusen preso
hartzeko, eta ontsa jakin dezaten, hark erran lekuraz geroz, nori lot, emaiten
diote seinale hau: ikusiko bainauzue han musu emaiten bati, hura izanen da
zuek estekatu behar duzuena, hari lot zaitezte(47).

(43) litzatekeena
(44) desormais, oraindanik 
(45) zenituen
(46) en alerte ?
(47) hari lot zakizkiote
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Bere troparekin Judas sartu denean Olibetako baratzean badoha xuxen
Jesusenganat eta musu bat emaiten dio erranez: Agur nausia! Jesusek ihar -
desten dio: “Adixkidea, zer, gizonaren semea hunela musu batez trahitzen
duzu?” Gero Judasen segidari mintzo delarik: “Eta zuek noren ondotik
zabiltzate?” Jesusen boza aditzearekin, batzu abiatzen dire ihesi, bertzeak
izialdurak erorarazten ditu.

“Zatozte, zatozte, egiten diote Jesusek, ez beldur izan, hartzen ahal
nauzue, orai zuen eskuko naiz.” Orduan lotzen dire Salbatzaileari alde guzi-
etarik. Sokaz amarratzen dute eta badaramate Kaifas apezen printzearen tri-
bunalerat. Denbora berean apostoluak bakotxa bere eskualde badohazi ihesi.

Judasen musu hori! Zer zaitzue, Girixtinoak? Geroztik ere zenbat holako
ez duzu ukaiten, o, Jesus maitea, gaizki komuniatzen dutenetarik!

Eta gutartean ere zenbat holako ez da jasaiteko izaiten adixkide faltsue-
tarik? Zenbat gibeletik ausikitze, aintzinetik ferekatzen gaituztenetarik!

Jesus Kaifasen tribunalerat zeneko gauaren erditsua bide zen. Hiriko kar-
gudun guziak han zauden haren beha bilduak populu guziarekin. Lehenik
hogoita hamar diru peza hitzemanak, Judasek hartzen ditu eta badoha han -
dik. Gero bi lekuko entzuten dituzte kasik hitz guziez batek bertzea gezur-
tatzen zutenak. Et non erat conveniens testimonium illorum.

Hek bere gisa utzirik, Kaifasek galdegiten dio Jesusi: “Eia, egizu juramen-
tu, Kristo Jainkoaren seme zarenetz zu?” “Bai, hala naiz, ihardesten dio
Jesusek, eta zeronek(48) ikusiko bainauzu egun batez hedoiak behera jausten,
orduan jakinen duzu nor eta zer naizen.” 

Kaifas oihuka abiatzen da: “Jendeak, oro hemen zarezte lekuko hunen
blasfemioaz; zer diozue?” Tribunaleko zoko guzietarik orok boz bat altxatzen
dute: “Hiltzea du merezi!”

Hainbertzenerarekin batek tu Jesusi begitarterat, bertze batek beharron-
doko batez jo... Oi zerua, espanti zaite! Zer, tu, bisaia dibino, aurpegi amul -
tsu eta miragarri horri! Zer kerru(49) zikin hori ez askiz, oraino beharrondoko
bat! Girixtinoak, pentsatzeak berak sua kopetarat, sua begietarat saltarazten
dauku. Zagozte(50), ez da hortan akabo.

Tu horren eta beharrondoko horren ondotik, berriz bertze hainbertze
Jesusen alderat hurbil daitezkeen guziek. Jesusek oro jasaiten ditu.

Eta zu, girixtino hala-hulakoa, zuk hainbertze solas inpio erlisionearen
kontra, hoinbertze ahopaldi lizun bertutearen kontra konpainia hetan irri

(48) zuhaurk
(49) crachat
(50) zaudete

209

Gratien Adema «Zaldubi»: Jesu-Kristoren pasioneaz



egiteko derasazuna, zer uste duzu zarela? Salbatzailearen bisaiarat tu eta kerru
egile bat.

Jesus maitea, nun zintuen(51) orduan zure adixkide eta dizipulu hek? Oro
ihes joanak. Salbu haatik bat, hobeki eginen baitzuen harek ere bertzek beza-
la egitea. Piarres, bada, noizbait urrundanik segitu zitzaion bere nausiari, ezen
hitzeman zion ez zuela axolarik harekin hilik ere. 

Gau hartan, hotz ari baitzuen, hantxe zagoen, alegia deus ez, soldadu
batzuekin supazterrean Kaifasen tribunaleko ezkaratzean. Kaifasen neskato
bat ohartzen zaio eta erraiten dio: “Errazu, gizon, iduripena dut ezagutzen
zaitudala; sekulan bada eta zu Jesus horren lagunetarik zare?”

Piarres durduzatzen da eta ihardesten dio: “Zer derasazu, emaztekia, ez
dut-eta gizon hori ezagutzen ere!” Apur baten buruan bertze bat heldu zaio
eta egiten dio: “Bai eta galilear horren dizipuluetarik zare: zure mintzairak
berak salatzen zaitu.” Piarresek: “Emaztekia, ez dakit nortaz mintzo zaren
ere.” 

Geroxago eta laster huna hirugarren bat: “Zer erran duzu gizon: jujatzen
ari duten hori ez duzula ezagutzen?” Piarres orduan hor hasten da juramen-
tuka eta arneguka ez duela egundaino izan Jesusekilakorik deus ere. 

Ixildu den bezain laster oilarra hasten da joiten. Orhoitzen da orduan,
Piarres, bere nausiaren erranaz: gaur, oilarrak kantuz abiatu baino lehen, hik
ni ukatuko nauk hiru[r]etan! Bet-betan urrikiak joiten dio bihotza eta ate -
ratzen da kanporat nigar egiterat.

Goiz alderat, erematen dute Jesus Pilatus gobernadorearen aintzinerat.
Pilatusek asko galde suertez xerkatzen du, ordean nehundik ez dezoke(52)

atzeman deus hiltzea mereziaraz dezokeenik.
Noizbait, etsitu duenean, erraiten dio populuari: “Zer ekarri dautazue

hunat? Gizon hunek ez du deusetan hobenik. Nahi baduzue, eginen dugu
gauza bat: nola egungo besta egunarekin libra baitezaket preso daudenetarik
bat, nor nahi duzue libra dezadan hau ala Barrabas gizon hiltzaile hura?” Po -
pulu guziak orroaz errepusta: Barrabas! Barrabas! Bainan zernahi duzue egin
dezadan Jesusez? Berriz, denek oihu: “Kondena zazu gurutzefikatzerat!” Tolle,
tolle crucifige, crucifige eum.

“Ordean, zer hoben du gurutzean hilarazteko?”
Populuak are gorago: “Gurutzefika, gurutzefika bedi!” “Orizue bada, dio

Pilatus flakoak, bainan hunen heriotzea hartuko duzuelakoan zuen gain.” “Bai
bai, diote guziek, hori nahi dugu; horren hiltzea izan bedi gure gain eta gure
ondoko guzien gain.”

(51) zenituen
(52) ez diezaioke atzeman
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Hauxe da judu horien itsumendua! Jesus beren ongi egileari Barrabas
preferatzen! Eta guk ez ote dugu maiz hala-hala egiten?

Gure baitan preso eta amorraturik iduki(53) beharrikako pasione edo pen-
dura(54) gaixto hek, hek bai zapatzearen bortxaz lehertu behar gintuzkeenak;
hek ordean guk libro nahi eta, heien alde jarriz, Jesus gure Jainkoa eta gure
kontzientzia sakrifikatzen. Non hunc sed Barrabbam.

Jesus kondenatua dela entzutearekin, Judas nehun ez dagoke. Laster egi -
ten du apezen printzeetarat eta erraiten diote: “Gaizki egin dut justuaren
odolaren saltzea, oritzue(55) diru hauk gibelerat.”

Eta ez baitziozkaten hartu nahi, Judasek botatzen diozkate tenploko
galtzadaren gainerat, badohakote(56) lasterka bistatik eta bere etsimenduan,
nunbait, zoko batean, urkatzen du bere burua. Hantxe gero atzeman zuten
haren gorputza, hil-hotza, eta hau da sakrileioaren botere lehergarria, erraiek
zapart eginik hertzeak ixuriak zituen lurrerat. Et effusa sunt viscera ejus.

Eta zu, Jesus, nun zare? Pilatusek, azotaturik, emana diote judueri eskue-
tarat, biluzia, erdi larrutua, dena odoletan. Piltzarki gorri bat jauntzarazten
diote arropatzat. Elorri beltzez koro bat eginik tinkatzen diote buruan,
seska(57) bat ezartzen diote eskuan, trapu zikin batez estaltzen diozkate
begiak eta ukamiloz joiten dutelarik bisaian, galdegiten diote: “Pentsa zak,
Jainko bahaiz, nor den jo hauena!”

Bertze batzu burlaz(58) eta eskarnioz belaunez ukurtzen zaizko aintzine -
rat erranez: Agur errege! Gero eskuan duen seska hartaz joiten diote burua,
seskaren kizkitak(59) begietan barna sarrarazterainokoan. Batek pusa,
bertzeak ostiko, azkenekotz Jesusen gorputz delikatua ez da, oinetik buru,
zauri bat baizen. 

Gurutze dorpe batez kargatzen diozkate sorbaldak eta holaxe zernahi
jestu tzar eta izigarrikerien erdian badaramate Jerusalemetik kanporat Galba -
rioko mendirat. Ez hitz bat, ez errenkura bat, zenbait hasberapen(60) bai,
dolorearen bortxaz, horra nola dohan Salbatzailea burrego infame horiez he -
rrestatua. Gizonaren itxura bera galdua du haren begitarteak.

(53) atxiki
(54) jaidura
(55) har itzazue
(56) badoakie
(57) roseau
(58) trufaz
(59) ziztak, puntta xorrotxak
(60) hasperen
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Nor da, ordean, dolorezko bide hortan besarka lotzen zaion emakume
hori? Ama! Ama! Nun zabiltza Ama? Bainan, fite, tiraka kentzen diote semeari
Ama bere besoetarik eta mutiriki(61) han harat apart herrestatzen.

Jesus azkenekotz noiznahi eroria, eror ahala, azotez joka altxarazten dute;
ordean, debalde da: gurutzearen kargak bidean berean hilaraziko diote eta ez
lukete nahi han fini dakioten. Baitezpada behar dute nolazpait helarazi Gal-
barioko bizkarreraino eta ez da heien errabia aseko, han, Jesus gurutzeari itza-
turik, zut-zuta, paratu arteraino; horra zerengatik lagunarazten duten gizon
batez bere habearen garraiatzen. 

Gero, noizbait mendiaren gainerat [ailegatu] direnean abiatzen dire Jesus
biluzi behar dutela. Bainan Jesusek, larrua mila zati egina izanez, odol kailatu
batekin lotuak ditu arropak haragi biziari...

Frastakoan eta moldegaizki kentzen diozkate arropa hek heieri lotuak
dauden larru eta haragi puskekin eta zauri guziak, bizi-bizia, ezartzen
diozkate berriz idekirik. Oraikotik, bet-betan, odol huts dakioten beldurrez,
presaka itzatzen dute gurutzearen gainean, lau menbroetarik, itze lodi batzuez
han itzatzen dute bizirik, lehenbailehen gurutzea xutitzen dute eta bi harro-
ken artean sunkaka landatzen.

Horra orai zerua eta lurra elgarrekin baketu behar dituen arartekoa, zeru-
aren eta lurraren artean paratua! Zer ikusgarria, Aita Jainkoarentzat! Bere
Seme maitea bera du, munduaren salbatzeko gizon egin eta gizonek horrela
ezarri diotena!

Berak, ordean, bere nahiz egiten du sakrifizio hori; zeren eta bertze nehor
ez baitzen gai hoinbertzeren egiteko eta odol bat hain baliosa ixuriz gure zo -
rraren pagatzeko, Seme Jainko horrek orai, galdetzeraz geroz, zer ez li[r]o
ardiets bere Aita zerukoarenganik?

Ez da oraino hila. Beha begi horieri, nola dituen altxatzen goiti; mintzo
da: zer ote dio? “Aita, barka zozute(62), otoi, ni hunela ezarri nauteneri, ezen
ez dakite zer ari diren.” Pater ignosce illis, nesciunt enim quid faciunt.

O Jesus: balinba(63) gu ere gogoan ahal gintutzun otoitz hori gurutzearen
gainetik egin zinuenean!

Hala da, Girixtinoak, burrego heien eskuz gure bekatu hauk ziren ordu-
danik Jesu-Kristo tormentatzen zutenak. Ordutik beretik gogoan zauzkan
gure krima guziak; ordutik beretik saminki zituen sentitzen hauen ukaldiak.
Beraz guretzat ere egin zuen otoitz hori. Pater ignosce illis, nesciunt enim quid faci-
unt.

(61) bortizki
(62) Aita, barka iezaiezu
(63) agian agian (nahikaria)
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Bere Aita horrela otoiztu-eta Jesusek behatzen dio bere oinetan bihotza
dolorez mila porroka egina eta xutik hantxe dagokon emakume horri. “Ama,
erraiten dio, ni zure umea ninduzun, harrazu orai zure umetzat ene dizipulu
hori(64) eta hori bezala ene dizipulu izanen diren guziak izan beitez zure
ume”. Mulier ecce filius tuus. “Eta zu, ene dizipulua, erraiten dio gurutzeraino
jarraiki zaion apostolu maiteen hari: horra zure Ama!” Ecce Mater tua.

Gero berriz bere Aitari oihu handi bat egiten dio: Aita, abandonatu ote
nauzu? Oihu hori egin-eta burua apaltzen du, azken hatsa eman behar balu
bezala. Hitz bat oraino: egarri naiz. Sitio.

Burrego batek esponja bat minagre keldarrarekin(65) nahasi batean
bustirik, kanabera baten puntan eskaintzen dio edan dezan. Burrego, [h]ago
geldirik, ez duk hori ez Jesusek galdatzen duen edaria!

Girixtinoak, Jesus guri dago oihuz, gure amodioaren egarriak haren
bihotza erretzen ari duela. Zer, Jesus, bere azken hatsetan, gure amodioaren
galdez gurutzetik oihuka eta gu haren alderat beti idor eta burregoaren mina-
gre hura bezain minkor?

Jesus, Jesus! Expiravit. Hil da. Aditu duzue, Girixtinoak, hil da! Guretzat
hil da, guk hil dugu. Guk ez baginu bekaturik egin ez zen hil beharko; beraz
gure bekatuek eman diote hiltzeko kolpea; eta guk hori jakin-eta aintzina
bekatu egiten: oi, gu zer burregoak!

Beha gurutzefika huni. Huna Jesusek zer moldez utzi zuen bere burua
sakrifikatzerat. 

Buru sakratu hau elorriz koroatua gure buru huntan dabilzkagun(66)

pentsamendu gaixtoen erreparatzeko. 
Esku hauk, zur huni itzez josiak, gure eskuz egin ditugun obra krimine-

lengatik. 
Zango maite hauk berriz, ardi errebelatuaren ondotik hainbertze urrats

eginak, eta orai hemen hain krudelki habe huni itzatuak gure munduko atsegi-
nengatik erabili ditugun urrats heiengatik. 

Eta lantza kolpe hau bihotza partean-part zilatu diona, zerengatik? Gure
bihotzetan sarrarazi izan ditugun amodio desordenatu kreaturen ganako
heiengatik, gure bihotzen gogortasun, hoztasun eta idortasunarengatik.

Beha oraino: beso hauk nola dauzkan zabalduak gure besarkatzeko, zango
hauk trabatuak gu bekatorosen guait(67) egoiteko.

(64) Jondoni Joani, apostolu eta ebanjelista
(65) pozointsu batekin
(66) darabiltzagun
(67) zain
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Jauna huna nun gaitutzun oraidanik amodioz, esker onez, zuri loturik
egon nahiak. 

Zu hil zare guretzat eta gu ez gare bizi nahi zuretzat baizen.

Gratien Adema «Zaldubi»: Jesu-Kristoren pasioneaz
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[Ortzirale Sainduz](1)

Tanquam agnus ad occisionem ductus est.
Bildots bat bezala ereman dute hiltzerat.
Act. C.8. V. 32.

Orai zuek hemen zertan zabiltzate, Girixtinoak? Igande egunarekin,
badakit, lehia saindu batek hunat bilarazten zaituztela guziak alegrantzia
berarekin Jainkoaren laudorioen kantatzerat. 

Bainan egun ez da igandea… Nun zabiltzate? Zerk hunat, hunela, eka -
rrarazi zaituzte? Beha nago alde batetik zuen aurpegi desolatueri; ez, ez dau -
z kitzuet(2) gehiago entzuten zuen usaiako kantika bozkariozko hek… 

Zerk zauzkate horrela tristatuak? Beha nago bertze alde batetik horra hor
biluziak trebes(3) eta bertze egunetan ez bezala dagozin aldare hoikieri(4)...
Zer gertatu ote da? Egun ortziralea eta zuek guziak hemen, utzirik zuen lanak,
utzirik zuen ardura egunetako harat-hunatak! Zer duzue egun? Norbaiten hil
eguna, bederatzi urruna(5) edo urteburua? 

Bai eta segurki ere holako zerbait baditeke(6). Ordean nor hil zaitzue? Nor
zinuten herri huntan guziek ahaide edo adixkide zinutena? Nor zinuten bere
hil ondoko ohoretarat, ttipiak, handiak, gazteak, zaharrak, guziak hunela
ekarrarazi behar zintuztena? 

Entzun nazazue… Atzo oraino, bai eta iragan egun horietan orhoit
zarezte nola zinabiltzaten(7) Mahain Saindu horietan; eta zer zinuten hor
egiteko? Ai, hemen ihardesten balerautet(8) zuetarik ainitzen bihotzek, zer
gauza miragarriak adi ginetzazkeen(9)! 

Hor, bai hor, ez dea hala? ari izan zarezte aingeruen ogitik jaten. Hor, ez
dea hala? Jainkoa bera hartu duzue zuen hazkurritzat: Jesu-Kristoren gorputz

(1) Oharra: aitzineko predikuan ikusi pasarte ber-berak badaude hemen baina hau Ortzirale Sainduz
egina da bertzea aldiz Ortzegun Sainduz...
(2) dizkizuet
(3) antolatu gabe
(4) dauden aldare horiei
(5) hurrena
(6) badateke
(7) zenbiltzaten
(8) balidate
(9) genitzakeen
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adoragarria nahastekatu zaitzue zuen gorputzeko mamiarekin eta haren odola
zuen zainetako odolarekin. 

Hor, ez dela hala? ikusi duzue, hunkitu duzue, jastatu duzue, zuen errai-
etan barna sarrarazi duzue izaiteetan [izan] daitekeen ederrena, handiena,
eztiena eta guziz maitagarriena. Bainan egun ez duzue gehiago holakorik.
Jesus maite hura, guziek maite zinuten hura, hil dute, hila atzeman dute,
gurutze baten gainean. Tanquam agnus occisionem ductus est.

Jesus maite hura, zuen amodioz zoratua bezala, zeru gorenetik jautsirik,
zuen bihotzetan barnaka zabilan hura, hil dute, eta nola! Eta nola!

Aditu nahiak zagozte(10) berriz ere, lehenago ere hainbertze aldiz jadanik
aditu duzuena Jesus nola hil duten. Mintzatzerat nohazue(11) beraz sekulan
orhoitzeko gertakari hortaz. Mundua mundu deno ez da izan, ez izanen ere
hoin espantagarririk.

Hobeki erraiteko, Ene Aditzaile Maiteak, zuekilan batean jarraikitzerat
nohako Bi[k]tima adoragarri horri. Olibetako baratzean nahi dut lehenik
ikusi horren agonia; han, nahi natzaio egon bere aldean, han, pairatzen dituen
dolore mirakuluzkoen lekuko. Gero, handik lekora, nahiko dut bederen
laburzki begiztatu Galbarioraino bere odolaz gorritu duen bide tormentazko
hartan.

Ez nahiz sobera luzeki baliatu zuen atentzione eta lehia fagorezkoaz, ez
dut Jesu-Kristoren pasioneko izigarrikeria guzien aipatzeko xederik. Nik
galdetzen dautzuedana da, orai beretik zenbait memento laburrentzat, zuen
izpirituak, zuen bihotzak sar daitezen, bainan gogotik, bainan osoki
dolorezko eta odolezko bide hortan.

Zorigaitz bide sakratu, bide salbamenduzko hortan, Jesusen zango arras-
toeri amodiozko musu baten emaitea sobera litzaiokeenari!

Gurutze Saindua, Gurutze adoragarria! Oi zein eder, oi zein distirant
agertzen zaizkidan(12), egungo egun huntan Galbarioko mendiaren gainetik!

Gurutze miragarria, gure ohorea, gure sustengua, gure esperantza! Zure
oinetan huna nun gauden ahuspez guziak.

Gurutze salbagarria, guk baino hobeki nork daki zer zaren eta zer zor
dautzugun(13)? Otoi oraino lagun gaitzatzu. 

Gurutze loriosa, zure distiraz mundu guzia, buru batetik bertzeraino, hain
ederki argitzen duzuna, otoi izan zaite ene eta nere aditzaile hauen gidari.

O Crux Ave!

(10) zaudete
(11) noakizue
(12) zatzaizkidan
(13) dizugun
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Badakizue, Girixtinoak, nolakoa izan zen gure Salbatzaileak bere dizipu-
luekin egin zuen azken apairua. Amodio bat, bertze nehoren bihotzean
egundaino kausitu ez den bezalakoa…

Amodio bat, su lametan eta gaindiz zohakona gizonentzat erakusterat
eman ondoan… Jainko batek baizik asma ez zezakeen amodiozko miraku-
lurik handiena egin ondoan, bere gorputza eta arima(14) gure janari eta edari
bilakarazi ondoan, Jesus altxatzen da mahainetik eta badoa Olibetako
baratzea deitzen den leku ilun batera.

“Zagozte hor ene begira, erraiten diote bere dizipulueri, behauzue otoi -
tze tik gelditzetik, behauzue lokartzetik(15), eta gau huntako tentatzionetan
eror tzetik.” Orduan bera bakarrik badoa urruntxago.

Hainbertzenarekin, gogoa norapait ere iluntzen zaio; bihotzaren gainerat
heldu zaio bere gisako kexadura bat; ikara batek dardaratzen dio gorputz
guzia, eta erortzen da ahuspez lurrerat. Zer egin ote zaio? Zer ikusi ote du
edo zer ikusi behar ote du? Kalitza mirakuluzko bat bere Aitak zerutik
igortzen diona eta azken xortaraino hurrupatu behar duena. 

Aspaldian Jesus hori nahiz zabilan, bainan orai hoin hurbildanik ikusi du
bai, zer aditzen diogu erraiten? “Otoi, Ene Aita, kalitza hori urrun ahal ba -
ladi eneganik…” Pater si posibile est transeat a me calix iste.

Girixtinoak, kalitza hori Ebanjelioak misterio handi bat bezala aipatzen
dauku. Harrituak zagozte kalitza horrek duen indarraz Jainko gizon baten
horrela izitzeko. 

Entzun nazazue lehenik eta gero erranen dautazue(16) eia kalitza horri
buruz Jesusen izialdurak hainbertze estonatu behar gaituen: Jainkoaren kole -
raren eta mendekiorik(17) bortitzenen untzia, horra zer den gure Salbatzaileak
orai bere aitzinean duen kalitza hori.

Horren barnean den edari gisaren asmatzeko Jainko hasarratu bati bere
puxantzia guzian deus ez zaio ahantzi. Edari izigarria! Egina zertaz?

Hasteko, zer da arrapo(18) itsusi hori? Munduaren hastapenetik aka-
bantzaraino gizonaren naturalezaren gainerat erori eta eroriko diren oinaze,
eritasun, mingaixto, suplizio eta heriotze kolpe suerte guziez egina da. Eta
Jesusek arrapo hortarik behar duela hasi kalitza horren hurrupatzen! Eta hori
iretsi ondoan, bere erraietan barna, bere hezur muinetan barna, behar dituela
senditu hainbertze oinaze, hainbertze eritasun, hainbertze mingaixto, hain-

(14) “odola” erran nahi ote zuen?
(15) kasu egizue lokartzetik
(16) didazue
(17) mendekurik
(18) hagun
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bertze tormenta gisaren dolore bizi eta sistako(19) saminak! “Ai, Ene Aita,
kalitza hori urruntzen ahal balitz niganik!” Pater si posibile est transeat a me calix iste.

Bainan ez, ez zaio urrunduko; kalitza hori hurrupatuz beharko ditu bere
gorputz guzian pairatu, mundua mundu deno, gure naturalezak pairatu eta
pairatu behar dituen sofrikario guziak.

Ordean, norbait bedere[n] etorriko ahal zaio bihotz erori horren nolaz-
pait altxatzerat… Ez nehor, kasu egiten dionik. Guziak lo dagozi; bizki-
tartean hala errana zagozila atzarririk(20)! Guziak lo dagozi, salbu Judas…
Judas bai segurki nunbait atzarria dago.

Zer den haatik, Girixtino Maiteak, mundu huntan egundainotik gaixta -
gina erne! Atseginen eta lurreko ontasunen ondotik, nornahi, betidanik erne!
Bainan obra on bat egin behar da bai, adixkide malurus bat lagundu behar da
bai, Jainko baten bihotza soleitu behar da bai... orduan nagi, orduan lo! Bai,
lo dagozila kausitzen ditu Jesusek bere dizipuluak eta erraiten diote: “Zer,
oren bat bedere[n] ez zagozkete(21) atzarririk enekin?” Non postuitix una hora
vigilare mecum.

Zeri buruz itzuliko ote da orduan Jesus, bere bihotz umakatuaren(22)

deskantsatzeko? Itzultzen da otoitzari buruz. Otoitzak emaiten diozka(23)

indar berri batzu; indar heieri esker bi eskuz eta gogotik lotzen zaio bere
kalitzari; oraikotik edaterat darama. Ez oraino. Jesus berriz ikaratzen da;
hastean baino oraino gehiago. Zer ikusi ote du kalitza horren barnean?

Gaineko arrapoaren azpian huna edari bat harritzeko bohaska(24) batzuez
egina. Munduaren hastetik akabantzaraino, gizonaren maleziak pentsatu,
aipatu eta obratu eta pentsatuko, aipatuko eta obratuko dituen bekatu guziak
horra nun diren oro nahastekatuak: injustizia, herra, mendekio, lohikeria, hitz
batez mundua mundu deneko gaixtakeria eta krima suerte guziak, bihirik ez
da hor ez denik. 

Eta Jesus, saindutasunaren Jainkoa, Jesus garbitasuna, inosentzia, justizia,
eztitasuna bera dena, Jesus gaizki eta bekatu suerte guzien etsairik handiena,
Jesus behar da ari hurrupaka edari zikin, edari madarizionezko horri! Jesusek
izigarrikeria horiek guziak behar dituela iretsi eta senditu barraiatzen bere
errai sakratuetan barna... Olio irakitu baten pare behar zaizkola sartu bere
hezur muinetaraino! 

(19) ziztako
(20) zorrozki galdatua atzarririk zaudela
(21) zaudekete
(22) bihotz hautsiaren
(23) dizkio
(24) saltsa okaztagarria
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Zer gauza bihotz arrailgarria(25) Jesus maitearentzat! Zer ikusgarria,
Jainko bat zeruan, munduko bekatuen gainean izigarriki asaldatua, eta Jainko
haren semea lurrean munduko bekatu guziez kargatua, arropa batez bezala
beztitua, kasik bekatu bilakatua!

Zerbaitgatik kalitza horren hurrupatzea, nori bai eta nori ez, zuri Bildots
Dibinoa hain izigarri baitzaiku. 

“Ken, ken diezadazu(26) otoi, Ene Aita, kalitza hori ene aitzinetik.” Pater
transfer calicem hunc ame.

Hainbertzenarekin aingeru bat heldu zaio zerutik; aingeru harek zer
erraiten ote dio? Erakusten diozka mundu hunen bazter guzietan hainbertze
arima zoinen salbamendua segurtatua baita baldin kalitza hori guzia, dena
den, husten badu. Bai, oraikotik bederen hustuko ahal du… Bainan, dena den,
guzia hustea zolan gelditzen zaion liga horrekin?

Liga horrek egundaino bezala lotsatzen du Jesus, egundaino bezala tti -
pitzen dio bihotza. Zer da bada liga hori? Huna zer den.

Hainbertze tormenta, hainbertze laido, hainbertze eskarnio bere
odolaren, bere biziaren sakrifizioa, bere aitaren madarizionea, horiek guziak
alfer[retan]  izanen direla gehienentzat. Hain gutiak izanen direla sakrifizio
hortaz baliatuko diren bekatorosak. Ainitzek odol preziatu hura beren
mespretxuetan, beren libertinkerietan, beren sakrileioetan ostikoka erabiliko
diotela! Horra zertaz egina den liga hori! Quae utilitaz in sanguine meo?

Hainbertze sofritu behar duela Jesus maiteak eta nehork kasik ez diola
izanen eskerrik! Gehienek bai, esker gaixtoa frango! Horra azken lertzoraino
zer behar duen iretsi Jesus onaren bihotz minberak... 

“Ai, bekatoros bihotz gogorrekoak, erraiten dauku bere oinaze guzien
erditik, zer balio du hil nadin zuek salbatu nahiz, zuek, ni hil edo ez hil,
berdin galdu nahi bazarezte?” 

“Zer balio du ene odolaren zuentzat emaiteak, baldin odol horren medioz
garbituak izaiteko bidean, are gehiago hobendun bilakatzen bazarezte?” Quae
utilitas in sanguine meo. 

“Otoi, Ene Aita, ahal balin bada, urrun bedi kalitza hau eneganik. Pater si
posibile est transeat a me calix iste!”

Oi, arrapo, oi edari, oi liga izigarria[k]! Egiazko Jainkoaren mendekioen
eta kolera ezin apezagatuaren(27) kalitza! Kalitza horri buruz nor estonatzen
da(28) orai Jesus hoin lotsa ikusteaz? Nork daki, Jesusek baino hobeki, kalitza

(25) bihotz erdiragarria
(26) ken iezadazu
(27) ezin eztitua, lañatuaren
(28) nor harritzen da
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horren barnean zer den? Nork daki, Jesusek baino hobeki, kalitza hori hus-
tuz zer ikusi, zer senditu, zer pairatu behar duen?

Hala-hala, geroago eta gehiago bihotzak eskas egiten dio; indar guziak
badoazko bere menbroetarik, erortzen da, azkenekotz arras flakaturik. 

Ez da oraino aski. Oinazearen bortxaz, nork egundaino aditu du holako-
rik odolezko izerdi bat saltatzen zaio gorputz guzitik! Odol hori hain bortiz-
ki dohako, nun zaineri zart eginarazirik eta larruaz kanporat bide eginik,
bustitzen eta, partian-part(29) pasatzen baitiozka arropa guziak eta arropa
hetarik gero zortaka baitohako lurrerat.

Oi iturri adoragarria, zerk hola ideki, zerk hola kanporat bortxa eginarazi
dautzu(30), dolorearen indarrak, ala amodioaren gaindidurak?

Zer estrosada, Girixtino Maiteak, eta zer agonia! Mila miliun heriotze
kolpe minenetarik jasan letzakeenak, sofri ote lio(31) horrenbertze?

Bizkitartean, egundaino eta hartan, kalitza han dago oraino hustekoa.
Azkenekotz zer eginen ote du Jesu-Kristok? Utziko ote du alde bat(32) ala
hustuko ote du abiaduran(33)?

Zer nausituko ote zaio lotsamendua ala amodioa? Zerua ixil-ixila beha
dagoko utzirik memento huntan bere alegrantzia, ahantzirik bere zorionaren
sendimendua. Lurra berriz esperantzaren eta beldurraren artean laztua(34),
bihurrikatua dago.

Ifernua da bakarrik izigarriki alegeratzen dena, ustez beretzat zauzkan(35)

arimak, utziak izanen zaizkola. 
Girixtinoak, ez dezagula etsi! Hitz bakar batek du mundu hau kreatu,

bertze hitz bat askiko da mundu hunen salbatzeko: “Ene Aita, ez ene boron-
datea, bainan bai zurea egina izan bedi.” Non sicut ego volo sed sicut tu.

Hitz horiek erraitearekin, Jesus norapait ere bermatzen da, hartzen du
bere pasioneko kalitza, eta hurrupatzen du azken liga arrastoraino eta geroz
goiti(36) Sakrifizioa egina da eta gure salbamendua segurtatua da.

Oi, Jesus ez da, ez lurrean, ez zeruan, lenguaiarik aipa dezakeenik orduan
zer gertatu zen zure baitan, zer senditu zinuen zure errai sakratuetan... Gure

(29) aldean bertze
(30) dizu
(31) sofri liro (» paira lezake)
(32) behin betiko
(33) zalu-zalua
(34) beldurrak joa
(35) zeuzkan
(36) handik goiti
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dolore guziak, gure bekatu guziak, guk mereziturikako madarizione guziak
orduan zinituen zure baitan eta zure gain hartu. 

Iduritzen zait entzuten zaitudala, karga lehergarri haren azpitik, zure
Aitari erraiten: “Orai, Ene Aita, beha diezadazu(37), nik ditut munduaren
bekatu guziak; ez nehor jo, ni baizik; bainan ni jo, jo nazazu zure justiziaren,
zure mendekioen azote eta ozpina guziez! Zernahi gostarik ere, gero zernahi
eskergabetasunez bekatorosek pagatu behar banaute ere, nahi naiz osoki sakri-
fikatu, egin daikezkeen guziak ez zaizkit sobera, etsaiak berekin ifernurat
daramazkan(38) arima heien salbatzeko.”

Salbatzaile dibinoa, horien guzien ondotik zer izen emanen ote diogu zu
maite ez zaituenari? Zer izen emanen ote diogu bere bekatuez zure oinazeak
emendatzen eta zure amodioaren mirakuluak oinen azpian ostikatzen ditue-
nari? 

O crux Ave.
Girixtino Maiteak, bere agonian bezala erakutsi behar ote dautzuet

Bi[k]tima adoragarri hori bere heriotzerainoko urrats guzietan? Ez, otoi ez,
sobera liteke(39) erraiteko. Doi-doiako zerbait, larri-larria eta laburki aipatu
gabe ez nagoke, zuen bihotzetan sentimenduen gain utziko ditut gainerako
xehetasun eta erreflekzione guziak.

Bere agoniako kalitza hustu duen bezain laster, Jesus xutitzen da, ez da
gehiago deusen ere beldur. Badoha bere dizipuluetarat: “Zer, oraino lo
zagozte? Altxa, altxa hortik eta zatozte enekin, huna nun heldu den ni trahi-
tu behar nauena.”

Hainbertzenarekin, gauazko ixiltasunaren erditik, entzuten dute jende
oste baten harrabotsa. Baina nor da jende armadun horien aintzinean lehen-
bizikorik agertzen den hori? Hori... Judas! Judas, Jesusen apostolu eta
adixkide minetarik bat. Eta Judas nundik heldu da, zertarat heldu da? Heldu
da Jesusen etsaiekin pa[k]tu izigarri bat eginik: “Indazue(40) hogoita hamar
diru peza eta gau huntan berean nik emanen dautzuet Jesus aspaldian atzeman
nahiz eta hilarazi nahiz zabiltzatena.”

Tratua egina da; hogoita hamar diru pezak Judasek eskuan ditu, eta horra
nun heldu den soldadu eta gaixtagin tropa bat berekin lagun harturik. “Nori
ere ikusiko bainauzue musu bat emaiten eta hura izanen [da] zuek hartu
beharko duzuena.” 

(37) beha iezadazu
(38) daramatzan
(39) balitzateke
(40) emadazue
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Erran bezala, Judasek musu bat emaiten dio bere nausi dibinoari. Jesusek
erraiten dio: “Zer, Ene Adixkidea, Gizonaren Semea musu batez hola
trahitzen duzu? Eta zuek, berriz, noren bila heldu zarezte?” 

Hitz horiek aditzearekin, Judasekin heldu zirenak, iziturik batzu
gibel[er]at abiatzen, bertzeak lurrerat erortzen dire. “Zatozte, zatozte, ni naiz
zuek galdegiten duzuena, oihu egiten diote Jesusek, har nazazue, orai zuen
eskuko naiz.”

Orduan lotzen zaizko alde guzietarik, sokaz amarratzen dute eta abiadu-
ran badaramate Kaifasen tribunalerat. Jadanik ordukotz, nahiz gauaren erdia
zen, tribunal guzia, iskribauez, kargudunez eta zernahi jende gisa[z] betea
zen...

Bi lekuko, gezurra zariotenak, entzun-eta, Kaifasek galdegiten dio Jesusi:
“Egizu juramentu, eia egiazki zu Kristo Jainkoaren semea zarenetz.”

“Bai hala naiz, eta zeronek egun batez jakinen duzu ene berri”, ihardesten
dio Jeusek.

Kaifas orduan oihuka abiatzen da: “Jendeak, oro lekuko zarezte gizon
hunen blasfemioaz, eta zuek mintza zarezte(41), zer diozue?”

Tribunalaren alde guzietarik, guziek boz bat: “Hiltzea merezi du! Hiltzea
du merezi!”

Denbora berean Jesus maiteari batek tu egiten dio, bertzeak kerru(42)

zikin bat begietarat botatzen dio, bertze  batek beharrondoko(43) bat emai ten
dio. Oi zerua, espanti zaite! Beharrondoko bat bisaia dibino horri! 

Beharrondoko bat, zuek eta nik, gure Jainkotzat ezagutzen eta adoratzen
dugunari! 

Beharrondoko bat, ordean, nor da zuen artean, Girixtinoak, holako afrun-
tu baten pentsamenduak berak sua begietarat, sua kopetarat saltarazten ez
dionik? 

Beharrondoko bat Jesus maiteari! Eta horren ondotik bertze bat, gero
bi[g]a, gero hamar, gero ehun, tribunalean diren guziek, zoinek gehiagoka,
bakotxak bere errabia ase arteraino!...

Jesusek oro jasaiten ditu eta huna haren aho sakratutik ateratzen diren hitz
bakarrak: “Gaizki mintzatu balin banaiz, froga zazu; ez banaiz gaizki
mintzatu zertako jotzen nauzu?”

Salbatzaile dibinoa! Nun zin[i]tuen orduan zure dizipuluak? Dizipulu
hetarik bat, Piarres apostolua, orduan preseski, alegia deus ez, soldadu

(41) Oharra: ‘zaitezte’, hobeki litzaiguke hor; bainan ‘zarezte’ horrek ez gaitu batere harritzen:
hizkuntza mintzatuan hola erraiten baita bai Senperen bai eta Beskoitzen ere...
(42) crachat
(43) mazelako, muturreko...
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batzuekin supazterrean zagoen tribunalaren ezkaratz batean... Hor ohartzen
zaio Kaifasen neskato bat: “Errazu, gizon, zu ere, ene ustez, Jesusen lagune-
tarik zare?” “Ni, Jesusen lagunetarik, ihardesten dio Piarresek, nunbait
zabiltza, ez dut eta nik sekulan gizon hori, ez ikusi, ez ezagutu. Nortaz min -
tzo zarenetz ere ez dakit!”

Girixtinoak, horra nun dabilan, horra zer ari den Jesusen lehenbiziko
adixkidea... Eta bertzeak nun dabiltza, zer ari dire? Guziak, bakotxa bere alde,
ihesi joanak, nehun ez dire ageri; Jesus bakarrik utzi dute bere etsaien eskue-
tan.

Goiz alderat apezen printze eta bertze kargudun nausi guziak biltzen dire
elgarrenganat eta elgar aditzen dute behar dutela Jesus hilarazi.

Eremanarazten dute Pilatus gobernadorearen aintzinerat. Pilatus asko
gauzaren gainean, asko galde egiten dio Jesusi: deusetan ere ezin kausi
dezoke(44) ordean hilarazteko arrazoinik...

Azkenekotz erraiten dio populuari: “Nik ez diot gizon huni deus ere
gaizkirik ezagutzen... Bainan eginen dugu gauza bat: badakizue badutala
dretxoa, egungo egunarekin, kriminel bati barkatzeko eta libertatearen
emaiteko; huna bat; bertze bat ere badakizue badela, Barrabas deitzen dena,
gizon hiltzaile bat: bietarik bat hauta zazue, nor nahi duzue egun libra
dezadan, Jesus ala Barrabas?”

Populu guziak orroaz ihardesten dio: Barrabas! Barrabas! 
Eta Jesus, zer nahi duzue egin dezadan? 
Gurutzefikaraz, gurutzefikaraz!
Ordean, zer egin du gurutzefikatua izaiteko? 
Gurutzefikaraz, gurutzefikaraz! dio populuak, geroago eta gorago. 
Orizue(45) beraz, dio Pilatusek, bainan nehork ez beza hunen heriotzea

eman ene gain; zeronek(46) ikusazue! 
Bai, bai, gure gain, gure gain hunen odola! 
Eta, horrela, oihuka ari delarik jende oste hura guzia saltatzen da Jesusen

gainerat. Arropa piltzarki gorri batez beztitzen dute, buru-fuinetan barna sa -
rrarazten diote arantzezko koro bat, seska(47) puska bat emaiten diote eskue-
tan, trufatzeko, gero belaunikatzen zaizko aintzinean, bere seska hartaz jotzen
diote burua, jotzen diote bisaia, seska haren puntak sarrarazten diozkate begi-
etan.

(44) ezin kausi diezaioke
(45) har ezazue
(46) zuihaurk, zeuek
(47) aldaxka
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Eta gisa hortan zernahi egin dioten ondoan, Jesus maitearen gorputz
guzia zauri bat bilakarazi duten ondoan, emaiten diozkate(48) bere aintzineko
arropak, gurutze dorpe batez kargatzen dituzte haren sorbalda sakratuak eta
zernahi trufa, zernahi izigarrikerien erdian badaramate Galbario mendiaren
gainerat.

Galbario mendirat direnean, arropak larruarekin [lotuak], eta zauri guzi-
ak berriz idekiz, soinetik kentzen diozkate, etzanarazten dute gurutzearen
gainean; itze kamuts eta herdoildu batzu, nolanahi sartzen diozkate esku eta
oin bakotxean; eta gurutzeari ontsa itzatu dutenean, xutik ezartzen dute
gurutzea, eta bere ziloan, sunkaka, sarrarazten.

Horra gero zeruaren eta lurraren artean, zerua eta lurra elgarrekin baketu
behar dituen Bi[k]tima! Menbro guziak kraskatzen ari zaizko, odola alde
guzietarik zurrutan dohako, ez da deus gorputz zatikatu hortan uspel, zauri
edo saki ez denik... 

Zer ikusgarria Jainko Aitarentzat, bere Semea holakatua kausitzea! Seme
dibino horrek orai zer galdegin ote dio bere Aitari? “Ene Aita, barka
zozute(49) ene burregoeri, ezen ez dakite, berek ere, zer ari diren.” Pater ignosee
illis, nesciunt enim quid faciunt.

Ai, balinba, Salbatzaile Maite[a], gu ere gogoan ahal gintutzun otoitz hori
gurutzearen gainetik egin zinuenean...

Hitz horien ondotik Jesusek uzten derauku bere Ama, gure Amatzat, ezen
haren amodioari deus ez zitzaion behar ahantzi. Nun zaude, Maria, nun
zaude zure seme maitea hainbertze tormenten erdian hiltzerat dohan memen-
to huntan? Beha dezagun, Girixtinoak, gurutzearen aldean xutik dagoen
emakume horri. 

Horra nun den, dena odolez bustia, Jesu-Kristoren Ama. [Izan] ote
daiteke dolorerik, horren dolorea bezalakorik? [Izan] ote daiteke bihotzik
horren bihotzak bezain minki horrelako dolore bat sendi dezakeenik? Oi
Maria! zure semea hiltzen ari zaitzu; hori hil eta, gu gare zure haurrak, gu zure
semearen hilarazleak! Eta geroztik, Mariari, ez zaio egundaino ahantzi egiaz-
ki gure ama dela.

Bizkitartean, Jesus, geroago eta gehiago odolez hustearekin, azken hatse-
tarat jadanik hurbildua, behatzen dio bere Aita zerukoari, bainan bere Aita ez
zaio oraino urrikaltzen eta azken hatseraino behar ditu haren gainean hustu
eta higatu bere koleraren tresor(50) eta bere mendekiozko azote guziak. “Ene
Aita, dio orduan Jesusek, zertako bada abandonatzen nauzu?”

(48) dizkiote
(49) barka iezaiezu
(50) altxor
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Gero begi iraungitu batzu itzultzen ditu bere gurutzearen inguruetarat.
Oraiko aldian guri nahi da mintzatu. Zer dio, zer galdegiten dauku? Huna
haren aho sakratutik entzuten dudan hitza: “Egarri naiz.” Sitio.

Burregoak, zagozte geldirik, ez zazuela eman minagre eta keldarrezko(51)

edari zikin hori... Girixtinoak, nahi duzue jakin zertaz den egarri? Egarri da
gure konbertsioneaz, egarri da gure salbamenduaz, egarri da gure amodio[a]z. 

Eman dezogun(52) bai guziek amodio hortarik, horra Jesus maiteak
gurutzearen gainetik galdegiten daukun(53) edaria; horra zer egarrik erretzen
diozkan(54) bere bihotza, bere arima, bere barne guzia.

Fite, fite eman dezogun edaterat! Bainan ez da gehiago denbora: hil da!
Hil da! Expiravit. Horra nun dagon hila gure salbatzailea... Nork hil du? Nun
da Bildots amultsu hori hil duen mustro izigarria?

Goazkon(55) ondotik, Girixtinoak, atzeman dezagun infame hura eta
guziak, alde guzietarik lotzen gaizkolarik(56), jo dezagun, uma dezagun, larru
dezagun, porroska, zirtzika dezagun, hilaraz dezagun Jainko hiltzaile hura...
Hi haiz, Bekatua, hi haiz bekatu madarikatua!

Hik, bai hik, aspaldi bazakiagu, hik duk gurutzefikatu Jesu-Kristo gure
Salbatzailea! Bainan zer ari haiz! Hemezortzi ehun eta berrogoita hamasei
urte huntan Jesus hila, eta bekatua oraino bizi(57)! Bekatua gure artean bizi!
Bekatua gure bihotzetan bizi!

Beraz gezurra diogu erraiten dugunean Jesus maite dugula! Jesus hilarazi
duena dugu maite: geroni(58) gare Jesusen burregoak.

Jainko Jauna, ahalke ere gare zureganat gure begien altxatzea. Sekulakotz
etsi ginio(59) gure salbamenduaz, zure seme dibinoak, hiltzerakoan, ez ba -
la utzu(60) otoitz hau egin: “Ene Aita, otoi barka zozute(61) ezen ez dakite zer
egiten duten.” 
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(51) ozpin pozoinezko edari
(52) eman diezaiogun
(53) digun
(54) dizkion
(55) goazkion, joan gakizkion
(56) gatzaizkiolarik
(57) Oharra: idatzi ondoan ohartu bide zen “1822” beharko zuela erran: data hori ikus baitaiteke
eskuizkribuan; ikus [20]. Jesus 33. urtean hil zutenaz gero, prediku hau 1855ekoa litzateke edo, berak
salatzen duen bezala, 1856ekoa da.
(58) guhaur
(59) etsi geniro (» etsi genezake)
(60) ez balizu 
(61) barka iezaiezu
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[Nola bizi, hala hil](1)

Ego vado et quæretis me et in peccato vestro moriemini.
Ni banohazue, eta ene ondotik ibiliko zarezte, baina nahit[a]ez zuen bekatu-
arekin hilen zarezte.
Jondoni Joaniren Ebanjeliotik, 8. kapitulan.

Girixtino Maiteak,

Bekatua eta heriotzea, zer gaitzak bi gaitz horiek! Bekatua, herioaren
munduan sarrarazlea eta herioa, bekatuaren gaztigua... Bekatua, zoinak
gizonari kentzen baitio arimako bizia eta herioa, zoinak kentzen baitio gor-
putzekoa...

Bekatua, zoinak biluzi baikaitu Jainkoak hastetik emanikako inozentzia(2)

lorios hartarik, eta herioa, zoinak biluziko baikaitu arrunt lurreko ontasun
guzietarik...

Guzien buruan, haatik, ez heriotzea, ez bekatua, bat bertzearenganik
bereiziak direnean, ez dire baitezpada erresurtsarik edo erremediorik gabeko
gaitz batzu.

Nahi duzue aditu, Girixtinoak, zer zaitan niri lazgarri? Bekatua eta heri-
otzea biak betan... Heriotzea bekatorosari, bere penitentzia eskasaren gaine -
rat, salto egiten diona; eta bekatua, bere belztasuna heriotze beltz hari gaine -
rat aurdikitzen diona... Heriotzea, ezin barkatuzko estatu batean bekatua
ematen duena eta bekatua sekulakotz kriminel eta dohakabe heriotzea
bilakarazten duena.

Heriotze bat bekatuarekin baltsatua(3), nahastekatua, heriotze bat
bekatuztatua, horra zeren erraiteak eta pentsatzeak izitzen nauen. Holako
gaitz batetik agian jakinen dugu gure buruen begiratzen! 

Oi, zu, zoinari egun oroz erraiten baitautzugu(4) ‘otoitz egin dezazula
guretzat orai eta gure heriotzeko orenean’, ardiets diezaguzu(5) Jainkoaren-
ganik laguntza, egia ikaragarri huntaz ontsa argituak izaiteko. 

(1) Oharra. Prediku hunek gibelean dakar: “Impénitence finale.” Gure itzulpena litzateke: bere bekatuez
urrikitu gabe hiltzea.
(2) hobengabetasun, errugabetasun
(3) nahasia
(4) baitizugu
(5) erdiets iezaguzu
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Ave Maria...
Nor da dohakabe, Girixtinoak? Dohakabe da, herioa bere bekatuzko

estatuaren gainerat etorriz, behar den penitentzia egin gabe, hiltzen dena.
Arren(6), hiru bekatoros suerte hiltzen dire dohakabe eta beren Jain koa re -

kin samur: hiltzen dire penitentziarik gabe, batzu beren nahi gaixtoz, bertze
ba tzu ondikotz eta bertze batzu guk jakin ez dezakegun zerbait kasuz.

Lehenbizikoek, nahi balute heriotze on bat egin, balituzkete behar diren
la guntza guziak; bainan beren nahi gaixtoz ez dire kasu hari laguntza hetaz eta
beren hiltzeko maneraz beraz(7) egiten dute bekatu...

Bigarrenekoak, balia litezke bai laguntza salbagarri hetaz, bainan laguntza
he[ie]k, preseski, behar lituzketen bezalakoek, huts egiten diote eta hiltzen
dire, hek eskas, penitentziazko sendimendurik eta batzuetan itxurarik ere
gabe... 

Hirugarrenekoek, egiten duten penitentzia faltsu edo ilusionezko bat, pe -
ni tentzia egiazko batentzat daukate eta hiltzen dire enganaturik, dohakabe,
Jain koak baizen nehork ez dakien mixterio batez.

Hiru heriotze dohakabe gisa horiek zertarik heldu dire? Arabera hartako
bizitze penitentzia gabeko batetik. Aspaldiko errana: Nola bizi, hala hil!
Dugun ikus(8).

Herioa arras hurbildua izaiki eta halarik ere borondate gaixto eta tema
gogor batez, penitentziazko urratsetarat eta Jainkoarenganat itzuli nahi ez den
bekatorosaz, zer diozue, Girixtinoak? Oi hura sekulakotz dohakabe! Hala da. 

Herioa gainerat heldu zaiola ikusten eta halarik ere Jainkoarekin bake -
tzeko bide ordenario hek bazterrerat uzten dituen bekatorosaz zer diozue? Oi
hura ere orobat sekulakotz dohakabe! Hala da hori ere.

Doi-doia aipatu dudan borondate gaixto eta tema gogor hartaz mintzo
natzaitzuenean kontu emazue ordean zer aditzen dudan.

Ez naiz preseski mintzo askotan, ez herri girixtino hautan, bainan han
hemenka, nunbait, gertatzen denaz, noiz eta ere bekatoros batek, nahitez,
bizia utzi behar duenean, ez baitu orduan ere amor eman nahi, bizi hura ere-
maiten dion nausi soberanoari eta bizi haren enpleguaz kondu galdegin behar
dionari... 

Ez naiz mintzo arras bakan baizen gertatzen ez diren izpiritu zoro eta
bihotz gogor hetaz, zoinek Jainkoaren tribunalerat sartzeko azken urrats har-
tan berean, balentriaz erraiten baitiote Jainko hari berari: “Ez zaitugu
ezagutzen, zutaz trufatzen gare.” Non serviam.

(6) donc, bada, beraz, hortaz
(7) bera + z 
(8) ikus dezagun
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Ez, uzten ditut holako balentria egileak beren gisa... eta, bertzenaz ere,
horrelako mustrokeriarik ez da egundaino zuen artean agertu.

Bainan mintzo naiz bertze hainbertze bekatorosez, zoinak, hiltzeko
mementoan, ez baitire Jainkoarenganat itzuli nahi bihotza flakoegia eta
ustelegia dutelakotz... 

Zutaz mintzo naiz, gizon, zuk orai arteraino bizi guzia ereman baituzu
holakoren edo halakoren alderat herran, etsai, mutur, eta hiltzerat zohazi-
larik(9) baitiozu nehola ere ez zaitezkeela zure etsaiarekin jar adixkide. 

Ez zaitezkeela nehola ere? Gezurra hori!
Errazu nehola ere ez duzula nahi... Menturaz Jainkoaren ministro batek

galdegitearekin eia holakoari barkatzen diozun, ihardetsiko duzu, baietz. Bai-
etz diozu, mihiz, sinesten dut; gogoz eta bihotzez, ordean, zer diozu? In pec-
cato vestro moriemini.

Eta zuk, hoinbertze ontasun zuzenkontra bildu baituzu: karga zaizkitzu
orai bertzenak behar ziren urre, zilar eta izantza horiek guziak? Karga zaiz -
kitzu zeren hiltzerat zohazin eta bizkitartean ez zare nahi denbora deno
biluzi; lotsa zare ifernuaren eta uzkur zure injustizien jende guziaren bixtan
erreparatzeko... 

Azkenekotz, nahiago duzu jendek ikusten ez duten arima hura sekulakotz
dohakabe utzi, ezenetz ebatsi duzuna bihurtu, ezenetz holako edo halako
zorra aitortu, ezenetz zure bizian enganatu ditutzuneri ahal duzun eta justu
den hura eman, ezenetz gogo onez utzi, Jainkoak ixtantean nahitez utzaraziko
dautzuna(10)... In peccato vestro moriemini.

Huna bertze bat, Girixtinoak, bere bizia lohikerian... Bego, bego ustelegia
da... In peccato vestro moriemini. Oi, horrentzat bai hauxe egia da: nola bizi, hala hil!

Horien guzien ondotik behar nerautzueke(11) erakutsi bertze bat bere
azken orenean horiek guziak bezain kriminel eta dohakabe...

Hau da bekatoros bat bere bizi guzia, Jainkoaren etsai eta Jainkoaren juja-
menduen beldurrik gabe, ereman duena eta gero Jainkoaren miserikordien
gainean batere esperantzarik, batere sinesterik gabe hiltzen dena. Ahalke
liteke(12) Jainko handi haren alderat itzultzeko eta haren ontasunari fidatzeko,
bere bizi guzia haren justiziaren kitzikatzen ari izan den ondoan eta hiltzen
da dohakabe, blasfemio hau bere azken hatsarekin aurdikitzen duelarik: Major
est iniquitas mea quam ut veniam mereas: Ene bekatua handiegia da Jainkoak
barkatzeko.

(9) zihoazelarik
(10) dizuna
(11) nizueke
(12) litzateke
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Huna bertze heriotze gisa bat aski maiz oraino bekatorosa su eternalerat
aurdikitzen duena. Gertatzen da noiz eta ere herioa hurbil izanagatik, asko
aitzakiaz, ez baita bekatorosa baliatzen Jainkoarekin baketzeko eginak diren
bideez eta bere burua gabetzen baitu penitentziazko graziaz... 

Zer ari zare hor bekatorosa? Herioak jada hain hurbildik hertsatzen
zaitu(13), zure Jainkoak jada bere aintzinerat galdegiten zaitu, eta denbora bat
hain laburra, hain baliosa, badaramazu nundik herioa eta herioaren
pentsamendua bera zureganik urrunduko duzun entsaiatzen. Zeren gainean
ere baituzu orai intresik gehiena ez enganatua izaiteko eta haren gainean nahi
duzu gehienik engana zaitzazten...

Eta horiek guziak herioak izitzen zaituelako estakuruan. Zer probetxu du
ordean, zure orena etorria da... Pentsa edo ez pentsa, horra herioa... Horra
ifernua, eta zer ari zare? Ez ote da bada Jainkoaz trufatzea, zu zauden bezala
egoitea, munduari begira eta arimaz kasurik ez? Eta salbatu behar zintuzketen
urratsak beti gerorat utziz. In peccato vestro moriemini.

Nola bizi, hala hil!.. Bizian zinituen usaiek iraunen dautzute hil arteraino.
Bizian, usaia zinuen zure buruari erraiteko: bai, gero konbertituko naiz...
Hiltzean berdin-berdina erranen duzu: bai, hartuko duzu xedea Jainkoaren-
ganat itzultzeko bainan beti xede hori hartuz, deus ez duzu eginen eta hilen
zare dohakabe, deus ez obratuz.

Nola bizi, hala hil! Bizi zarelarik bekatuzko gate bortitz batez amarratua
zinaukan(14) zure burua. Noiz uste duzu gate hori idurituko zaitzula bor-
titzenik? Heriotzeko orenean. Eta noiz uste duzu izanen duzula indarrik
gutiena horren hausteko? Heriotzeko orenean.

Nola bizi, hala hil! Beti eta beti bekatuan biziz, bekatua bekatuaren gain-
erat ezarriz zure kriminel estatuari eman diozu izan dezakeen solidota-
sunik(15) eta gogortasunik gaitzena. Eta zer, herioa hurbiltzearekin uste duzu,
zu flako izanen zarelakotz, zure bihotza estalia daukan bekatuzko asentu(16)

hori bet-betan gurituko eta barraia errex bilakatuko zaitzula? In peccato vestro
moriemini.

Ez da aski, Jainkoarekin baketurik hiltzeko, bekatorosak izan dezan xedea
noizbait bere penitentziazko urratsen egiteko eta hiltzerakoan bederen bere
bekatutik ateratzeko... Nola azken mementoetako penitentziazko grazia hori
ez baita osoki bekatorosaren nahiari jarraikitzen eta nola Jainkoak hala nahi
duelakotz, grazia hori eratxikitzen baita mila gertakari suerteri eta gertakari

(13) hurbiletik inguratzen, setiatzen
(14) zeneukan
(15) azkartasunik, sendotasunik
(16) ciment ?

Gratien Adema «Zaldubi»: [Nola bizi, hala hil]

265



horiek arras baitire menturazkoak, hiltzerakoan, Jainkoarekin baketzeko,
baitezpada behar dira kondizione(17) edo gertakari menturazko hek guziak
elgarrekin aurkitu haina haren(18) Jainkoarenganat itzularazteko... Batek
bakarrik huts egiten badu, akabo esperantza eta erresurtsa guziak...

Orai huna konparazione bat... Hainbertze kondizione, hain xuxen elgar-
rekin aurkitu behar, bekatoros baten hiltzerakoan graziazko estatuan sarra -
razteko. Heriotze supitu bat gertatzen balin bada, zenbat kondizionek ez dute
huts egiten? Heriotze supitu bat! Zer erran dut! Hori da, ordean, bakan
baizen gertatzen ez den gauza bat.... Nik diot bada ez dela heriotze suerterik
maizago gertatzen denik! Ezen diot, San Agustinen ondotik, heriotzea beti
supitu, beti kolpezko, beti ustegabekoa dela, bekatorosa denean, bet-betan eta
ustegabetan erortzen dena, penitentzia onik ezin gehiago egin ahalikako
estatu batean.

Sukar bortitz batean, ahulezia handi batean, adimendu eta ezagutza zuzen
bati kasik arterik batere uzten ez dion erreberia(19) edo fernesia(20) suhar
batean, losuma hil(21) eta kontinoko batean: eri bat kasu horietarik bateraz
geroz zer da? Zer egin dio onik(22), funtsezkorik? 

Hila da jadanik, ez naski gorputzez oraino eta konbertsionea ez da gor-
putzak egin behar duen gauza bat.

Hila da izpirituz, hila da bihotzez, hila da gogoz eta zentzuz, eta konber -
tsionea da gauza bat, deus ere munduan balin bada eta gehienik, izpiritua,
bihotza, gogoa eta adimendua oso direlarik egin behar dena. 

Zenbat holako heriotze supitu! Zenbat beraz heriotze dohakabe!
Horra eri bat gisa hortan hiltzen ari dena Jainkoarekin baketzeko erresur -

t sarik gabe. Denbora zeno eta aintzinetik erran baliote ez zuela zeren gehia-
go luza bere kontzientziaren garbitzea, eginen zuen eta dohatsu hilen zen.
Bainan enganatu dute, beldurrez [eta] iziaraz, beldurrez [eta] samur, ez diote
holakorik erran. Nork du hoben[a]? Eriak? Ez, bainan batzuen intresak eta
bertzeen nagikeriak, batzuen flakotasunak eta bertzeen prudentzia gaizki adi-
tuak! Eta, horiek guziak hola, ez da gutiago miresgarri kaltea hiltzerat
dohanak behar duela jasan eta hiltzen dela dohakabe(23). In peccato vestro moriem-
ini.
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(18) dohakabe haren
(19) délire, 
(20) hallucination
(21) coma
(22) zer egin diro (zer egin dezake)
(23) Oharra: perpaus hori ez dugu osoki ulertu ahal izan.



Kontu orai huni, Girixtinoak: bekatoros bati, batere uste ez duelarik,
heldu zaio bet-betako gaitz bat, heldu zaio herioa aintzinerat. Bere ikararekin,
erresakan(24), nahi da baliatu gelditzen zaizkon memento laburrez. Aspaldi
lokartua zaukan fedea atzartzen zaio eta bere ingurunetako jendeeri laguntza
galdez dago... Jendeak, laster-laster, apez bat, laster kofesor bat bekatoros
huni!

Bainan apez hura, eri hunek galdetzen duen kofesor hura, ez da ageri edo
berantegi heldu da. Quæretis me, et in peccato vestro moriemini.

Edo oraino bertzenaz, aski laster heldu da apez bat, bainan da apez bat
bekatoros hori egundaino ez duelakotz ezagutu, horren arima nola itzul eta
zertan mira jakinen ez duena, horren bihotzean grazia zein aldetarik sarraraz
ez dakiena eta Jainkoak eman diozkan(25) podoreak bekatoros horren gainean
ezin balia detzazkeena. 

Bizkitartean, eri horren bihotzeko disposizioneak onak ziren bainan
berari zohakon(26) bezalako laguntza harek huts egin dio: Hominem non habeo,
erran baitezake behialako paralitikoak bezala... Eta hiltzen da dohakabe, ez
bere faltaz, bainan ondikotz(27)... 

Nolaz bada, heriotze dohakabe ondikozko hori? Oi, zeren eta hainbertze
bere bizian Jainkoarenganat itzultzea luzatu ondoan, Jainkoak zor baitzion
hiltzean gaztigu handi hori. Hanbat gaixto, Jainkoak aintzinetik egiten
diozkan mehatxueri gogorrarena egiten duenarentzat!

Azkenekotz, nahi dut, ainitz eta ainitz bekatorosek hiltzerakoan egiten
dutela penitentzia, badutela haren egiteko denbora, laguntzek ere ez diotela
huts egiten. Bainan, Jainkoak baizen nehork ez dakien misterio batez, haina
heien(28) penitentzia hura gertatzen da penitentzia ilusionezko eta faltsu bat,
dohakabe hiltzetik batere gibelatzen ez dituena.

Nolaz bada hori? Zeren-eta, ez baita gizonarentzat lan gaitzagorik egiazko
penitentzia baten egitea eta behar den moldez eta sendimenduz konbertitzea
baino; ezen hori da lan bat gizon bekatorosaren naturaleza guzia azpikotz
goiti itzulikatzea, hilarazi eta berriz pitzaraztea, gisa guziz kankiatzea galde-
giten duena.

Bertzalde, ez da denborarik zointan hain gaitz baita penitentzia egiazko
baten egitea eta funski konbertitzea, nola baita heriotzeko orena. Ez du ordu -
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(24) presaka
(25) dizkion 
(26) zihoakion
(27) zoritxarrez
(28) dohakabe heien



an bekatorosak uzten bekatua: bekatuak, bekatuaren egiteko ahalak du uzten
bekatorosa...

Azkenekotz, nahi duzue jakin norentzat den gaitzenik hiltzerakoan peni-
tentzia on baten egitea? Bere bizian egundaino penitentziari jarraiki ez dena -
rentzat. Zertako? Zeren eta bertze nornahi baino gogortuagoa baita bere
bekatuan. Haina harek hiltzerakoan egiten du penitentzia, bainan nola?
Bortxaz, zeren hiltzerat dohan, segur balitz gaitz hartarik ez hil, ez lio(29)

egin!
Haren penitentzia ez da preseski kasu hanbatik hari Jainkoaz eta bekatu-

az bainan bai ifernuaz. San Agustinek dioen bezala: Ardere mettunt peccare non
metuunt. Bekatoros horrek bere bizi guzia iragan du penitentzia nola egin
behar den, Jainkoarenganat nola itzuli behar den, ikasi gabe...

Eta nola nahi duzue lan bat hain gaitza, eta ontsa egina izaiteko hain-
bertze usaia galdegiten duena, lehen kolpez bekatoros horrek egin ahal dezan
behar den bezala, jadanik herioaz joa eta eskuetarik joana den mementoan?
Usteko du gizon konbertitu baten zerbait itxura duelakotz, guziak ontsa
dohazkola eta bere enganioan hiltzen da sekulakotz dohakabe.

Beraz, Girixtinoak, hoberena dugu guziek orai egin dezakegun lan horren
ez gerorat igortzea. Zorigaitz guri, baldin oraino nahi badugu ari gure buru-
en enganatzen... Jainkoa ez dugu berdin enganatuko... 

Ibil gaitezen Jainkoaren bila bizi garelarik eta hiltzerakoan kausituren du -
gu. Hiltzean kausitzen badugu, gurea da Jainko on haren gozamena eternitate
guzikotz.

Halabiz.
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? Jujamendu partikularraz

Statutum est omnibus hominibus semel mori post hoc autem judicium   
Gizon guzientzat arrasta emana da: behin heriotzea, gero jujamendua. 
(Jondoni Paulok hebrearreri, IX. kapitulutik)

Girixtinoak,

Hil behar! Guziek hil behar! Ez da erremediorik(1). Segur hil behar eta
nehork ez jakin noiz! Aintzinetik kontzientzia xuxendua dutenentzat herio -
tzeko orena, o, zer oren ona! Ja ainitzetan desiratua eta berantetsia ere. Quis me
separabit de corpore mortis hujus?

Prest ez den hura da beti oren gaixtoan, ustegabez eta tristeki atzemana;
harentzat da harentzat hiltzea latz eta lotsagarri! Siccine separat amara mors.

Entzun duzue jadanik nolakoa den bekatorosaren heriotzea; beraz bada -
kizue zein natural eta zein zuzen den gaizki bizi izan dena gaizki hil dadin.

Alta, hiltzeak deus ez balu ondotik, orduan konpreni liteke zenbaiten bi -
zitze axolagabea. Hiltzearekin akabo bai eta sekulakotz mundu, hainbertze
atxikitzen diogun hau; hartan akabo bai mundu huntako denbora laburra.

Bainan hartarik beretik haste eternitatea. Eta eternitate hori bera zertarik
haste? Jujamendutik... Statutum est omnibus hominibus semel mori post hoc autem judi-
cium.

Horra, Girixtinoak, mundu huntako gure harat-hunat guziek azkenekotz
norat geramatzaten: Juje eternalaren tribunalerat. Harat gabe, haatik, xuhur
badugu, egin detzagun hemen gure pentsamenduak. Hemen garelarik, hemen
hain errex baita eta hemen eginak han egitekorik ez baitu, bai hemen juja
dezagun gure burua. 

Oraidanik dugun ikus zertaz behar ginukeen han ihardetsi; dugun ikus
nolakoa [izan] daitekeen bekatorosaren jujamendua. Hortakotz galda detzo-
gun(2) Jainkoari bere argiak hartzen dugularik ararteko Birjina Maria. 

Ave Maria...
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(2) galda diezazkiogun



—- I —-

Elizako dorre gainetik huna soinu triste eta ilun batzu, mementotik
mementorat, pleinuz airetan barraiatzen direnak. Gizon bat hortxe doha
gurutze batekin. Jarraikitzen natzaio sartzen den etxe hartaraino eta han zer
ikusten dut? Ganbara bat, kanpoko argiari hetsia, lanpa bat xoko batean eta
hango erdi ilunpeen artetik, itzal iduri batzu: bat hementxe belauniko, hantxe
bertze bat nigarrez, bertze batzu ohe baten bazterrean xutik, ixil, elgarri beha,
harrituak. Nor da ohe hortako hori? Aixtian oraino higitzen omen zen... 

Bego hila, aixtian hor zena ez da hori, ez da ez hor gehiago!
Orai den lekuan, haatik, ez bide dabila lehen bezala munduko jostagailu-

en edo irabazbideen ondotik. Joan da sekulakotz, hainbertze gauza makur
xuxentzeko utzirik; joan da ustegabez oro hemen utzirik; ez haatik deus gabe
ere: ezen berekin ereman ditu bere bekatuak eta bertzeri eginaraziak...

Ohe hortarik lekora, arima dohakabe horrek nun atzeman ote du bere
burua? Eternitatean! Jainko hasarratuaren aintzinean! Lehen ez baitzuen sine -
tsi nahi, orai froga beza! Harritzen da; arrazoin du. Nahi luke ihes abiatu:
bainan haraz geroz ez da gibelerat behatzerik... Buruz buru, bekoz beko, Juje
soberanoa du bere aintzinean.

A! orai bai balauka egun bat bederen, oren bat, konbertitzeko, penitentzia
egiteko, bere biziko gaizki guzien erreparatzeko! A! nola balia ahal litekeen(3)!

Ez da, ordean, gehiago harentzat ez egunik, ez orenik. Lehen bazituen
urteak bere eskuko, urte luze hek oro salbatzeko emanak; bazituen abisuak,
bazituen moyen errexak eta laguntza suerte guziak, bazituen mehatxuak ere
erna zadin, balia zadin eta deusetaz ez zen baliatu.

Eternitaterat erortzeaz geroz, erori den eskualdetik nehorat ere ez daiteke
aldara: Si ceciderit lignum ad austrum aut ad aquilonem in quocumque loco ceciderit ibi erit. 

Eternitatea, eternitate da, eta ez bertzerik. 
Ikusiz bere burua deus ahalik, deus estalkirik gabe, orotaz utzia,

Jainkoaren justiziaren aztaparretan, hasten da heiagoraz dohakabea: “A! zein
den izigarri Jainko biziaren eskuetarat hu[ne]la erortzea!” Horrendum est incidere
in manus Dei viventis.

“Eta orai, nun zaituztet ene munduko adixkideak, ene zerbitzariak, ene
ahaideak, ene esposa, ene haurrak? Nun zaituztet ene ontasunak, ene urre eta
zilarrak? Nik zuengatik hainbertze trabailu erabili eta nik zuengatik hain-
bertze bekatu egin; eta nik zuengatik ene bizi guzia herrestan ereman; eta nik
zuengatik ene arima sakrifikatu; eta zer, zuek orai ni hu[ne]la abandonatu?”
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“Zer, ni hemen bakar-bakarrik eta biluzirik, ene behar ordurik handien
huntan orok utzi bainauzue! A! madarikatuak, zertako zintuztedan, zuen-
ganik probetxu gehiagorik ez ateratzekotz?”

Heiagora horiek, ordean, nehork entzun gabe badohazko debalde eterni-
tateko lezeari behera.

Bizkitartean ez da bada bakarrik, bere buruaz bertzerik ere segur badu
berekin. Horra, behinik behin, lanho beltz batez bezala inguratua, nun
dauzkaten bere biziko obra, hitz eta pentsamendu guziak. 

Horra, bertzalde, nun duen berekin, nahit[a]ez betidanik darraion
kontzientzia hura; jakile erne eta ezin enganatua, bizi zeno beti sahetsetik so
zagokona, jakile sorhaioa nehundik ezin ixilaraz eta ezin gezurta daitekeena;
lehenago hainbertze abisu onen emailea eta orai bere partidarik, bere
akusatzailerik gogorrena!

Hainbertzenarekin, Juje soberanoak bekatorosari emanarazten dio begi
ukaldi bat bere bizi guziaren gainerat.

Begi ukaldi zorrotza, egundaino lehen eman ez duen bezalakoa, zoinari
betan(4) agertzen baitzaizko sortzetik hiltzerainoko bere bekatu guziak, beren
itxurarik itsusienean (...), beren xehetasun eta ondorio gaixto guziekin,
Jainkoak nola ere ikusi eta ezagutu baitiozka(5) eta hala-hala. 

Iraganak dire denbora hek, zointan hainbertze arinkeria, solas tzar eta
josteta lizun, hainbertze tratu zikin eta tronperia, hainbertze igandetako lan
eta meza galtze, hainbertze medisentzia eta aiherkunde, hainbertze erlisio -
nearen mespretxio, deus handirik ez zirela uste baitzuen bekatorosak.

Orai, Jainkoaren justiziaren argian, oro ikusten ditu eta ezagutzen lehen ez
bezala. Jainkoak berak haren denbora iragan guziaz duen jakitatea, horra nun
duen orai, dohakabeak, liburu bat bezala bere begien aintzinean zabaldua.
Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur.

Nor harritzen, hura harritzen, liburu hartan iskribatuak diren xeheta-
sunez! Hetarik askoren gainean ilusionean eta deskantsu zagoen, egin izan ez
balitu bezala. Ainitzak, ahantziak ere zauzkan; ahantziak bere arta eta etsa -
mina eskasaz; ahantziak bere ezaxolakeriaz.

Liburu horren iskribatzaileari, ordean, deus ez zaio ahantzi, hura deusek
ez du ilusitu. Oro han ezarri ditu xehe[ki] eta klarki. Beha hunat, Girixtinoak,
ezen hunelako liburu bat gutarik bakotxari emana izanen zaiku irakurtzerat
Jainkoaren aintzinerat heltzen garenean.

Hor bekatorosak atxematen ditu kondutan ekarriak, ez xoilki kanpoko
bekatu ageriak, bainan oraino barnez eta nehor ez ohartzeko gisan egin hek;
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bere bihotzeko sekretuetarik gordeenak, egundaino behar bezala ikertu ez
duen barne hartako mixterio ahalkagarri hek.

Hainbertze gogoeta eta sendimendu eta gutizia eta xede eta intentzione
eta oro tzarrak, oro likitsak, oro beltzak eta behin ere ontsa zapatzen ez zitue-
nak, nun, askotan nahiko baitzuen edo atsegin lohiak eternalki gozatzea edo
heiengatik eternitatean gaztigurik ez izaitea...

Hainbertze itsuskeria egin gogoak eta egin gabe, ezin eginez utziak. Han,
dio San Bernatek, ohoin zilo batetik bezala aterako zaizko, gainerat jauzi egi -
ten diotela, inikitate batzu egundaino uste izan ez zituen bezalakoak. Prodient
ex improviso, et quasi ex insidiis.

Bere denbora guzian ala kanpoz, ala barnez egin dituen bekatu heien
ondotik, bekatorosak bertze kondu bat irakurtzen du liburu hortan. Egiteko
ahala zuelarik egin gabe utzi dituen ongi guzien eta obra onen beren kondua. 

Hainbertze izpirituko argi eta ideia on, hainbertze naturalezaren erresur -
tsa, hainbertze ontasun, urre, zilar, eta podore, hainbertze errextasun eta para-
da eder bere eta bertzeen onetan balia zetzazkeenak eta behin ere baliatu ez
dituenak munduko banitateetan(6) baizik.

Beraz, dio harriturik, kondenatua naiz ez xoilki egin ditudan gaizkientzat
bainan oraino zeren ez dudan egin ene talenduen, ene fortunaren, ene indar-
ren araberako ongia. Nehor ez hil, deus ez ebatsi, nehori bidegaberik ez egin
eta uste nuen hortan garbi eta salbu nintzela. Enganio malurusa! Ergo erravimus.

Beha oraino aintzina. Huna bertze kondu bat. Bekatorosak, bizi izan
deno, Jainkoarenganik izan dituen grazia eta laguntza guzien kondua eta hetaz
egin izan duen mespretxioaren eta abusuaren kondua. 

Hainbertze abisu on eta elizako instrukzione(7), hainbertze kofesio eta
komunione, hainbertze meza eta ofizio saindu, hainbertze bai Bazko, bai
Abendo, bai Adorazione, bai Jubilau, bai Misione... Jainkoa beti harentzat
hain jeneros izan eta harek kasurik ez egin. Aihen eiharra, zertako haiz on
sukotz baizen?
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—-I I—-

Orai artio agertu zaizkon bekatuak, dohakabeak, bere-bereak ditu eta
berak eginak. Huna orai bertzeri eginarazi dituenak, huna bertzeek horren-
gatik edo horren faltaz egin dituztenak: seme eta alaba heien desordreak; sehi
edo langile heien desoneskeriak, lagun edo adixkide heiek haren konpainian
eta haren etsenpluetan ikasirikako, bai elhe, bai obra, bai bizitzeko manera
lohi eta inpio hek.

Bai bai, heien guzien bekatuak hire gain! Hek galduak, hi galarazle, hek
kondenatuak eta, haatik, hi hobendunago!

Berak egin bekatuez eta bertzeri eginaraziez bertzalde, huna ongia bera
ere orai bekatorosari nun agertzen zaion ez behar zen bezala eta ez aski gar-
biki egina. Konbertsione borondaterik gabeko hura, ezinbertzezko konber-
titze hura, edo zahartzeak, edo eritasunak, edo bertze zerbait munduko intre-
sek bortxarazia; hiltzeko lanjer hura han izan ez balitz hasiko ere ez zuena;
bortxa lege hartarik libratu izan balitz, hanbatik iraunen ez ziona. Obra on
hek ere nola edo zer xedez eginak? Ez Jainkoaren amodio garbiz, bainan urgu-
luz eta jenden errankizunagatik(8). 

Debozionezko urrats hek ere, kofesatze eta komuniatze hek, nork daki zer
gisetarat eta zer kontsiderazionez eginak! Ego justitias judicabo.

Ximixtaren pareko begi kolpe batez kondu horiek guziak irakurri ditue-
nean bekatorosak behatzen dio, zeru lurrak ikaran dauzkan juje soberanoari. 

Zer ihurtzuria! zer karraska izigarria! puxantzia hasarratu haren ahotik
orai entzuten duen oihua: “Erori haiz, azkenekotz, ene eskuetarat, hire bizi
guzian niganik ihes ibili ondoan, ene nausitasunaz, ene legeaz axola guti izan
ondoan; ene amodioa, ene sakrifizioak, ene miserikordiak hala mespretxatu
ditukan ondoan; ene mehatxueri gorrarena egin dukan ondoan.” 

“Uste huen ez hindudala ikusten. Bai bai, ikusten hindudan ilunpetan eta
gorderik hindabilan hetan ere. Kofesioan gordetzen hituen bekatu hek,
ikusten duk orai hemen zein ageri diren?” 

“Uste huen naski ez nuela deus ikustekorik edo deus botererik hire
gainean; uste huen hire munduko egitekoak, ene erlisionekoak baino lehenago
eta gehiago zirela.” 

“Beha zak orai ni nor naizen eta noren alderat izan haizen hain sorhaio,
hain hotz, hain gogor eta hain ozar.” 

“Beha zak balio zuenetz ene zerbitzatzeak eta maitatzeak munduko aban-
tailen edo banitateen ondotik ibiltzeak bezainbat. A! arima, nere odola gos -
taia hintzena! Eta oraino hihaur bakarrik galdu izan bahintz! Beha zak, ordea,
leze hortarat...”
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Ifernuko lezearen barnetik, huna pleinu eta deiadar batzu Jainkoaren
bozari ihardesten diotenak: “Horra, horra gu galarazi izan gaituena.”

“Madarikatua! hori da hori, gure burhaso zelarik, gure buruzagi zelarik,
hainbertze okasione gaixtotarat libro uzten gintuena.” 

“Madarikatua! hori da bere etsenpluz bizioa ezagutarazi zaukuna(9).” 
“Madarikatua! hori da lagun tzar hura gaztedanik zernahi desordretarat

lerrarazi gintuena.” 
“Madarikatua! hori da gure erlisioneari eta bertuteari arnegarazi zauku-

na.” 
“Madarikatua! hori zen gure lohikerien sustatzaile.” 
“Madarikatua! hori ginuen partzuer gure injustizietan. Horrengatik gaude

orai hemen erretzen eta hori ez dela izan behar gu bezala damnatua? Bai bai,
Jainko justu bat balin bada, bai!” Animam pro anim , denten pro dente, adustionem pro
adustione.

Heiagora horien artetik, su eta gar dariola, ifernuko suge zaharrak oldar
egiten dio bekatorosari gainerat.

Bere gorputz munstroaren ehun itzuliez birungatzen(10) du malurusa, eta
bere buru izigarria balentriaz bezala altxatzen duelarik gorago, Jainkoari xixtu
eta oihu egiten dio: “Hau, hau ez da ez zurea: neurea nuen aspaldi eta orai ere
neurea da. Ez zu, bainan ni ninduen bizi zeno bere nausia eta nerekin behar
du erretzen ari eternitatean.”

Alde guzietarik akusatua, hertsatua, madarikatua, bekatorosa orhoitzen da
bertze orduz nola zukeen haren otoitzak Jainkoaren apazegatzeko(11) boterea
eta marraskaz hasten: “Gure Aita zeruetan zarena...” “Ixil hadi, madarikatua!
ihardesten dio Jainkoak, ez nauk gehiago hire aita. Lehen ukatzen nindukan,
orai nik ukatzen haut.”

Marraskaz oraino eta orroaz hasten da: “Maria Saindua, zuk otoi, otoi!”
Bainan ixil dadien ozpina ukaldi bat aingeru batek aurdikitzen dio Jaunaren
tronuaren sahetsetik: “Madarikatua, utzak otoitz hori, ez duk gehiago hire -
tzat zeruan ez lurrean arartekorik.”

Bere ikararen azken estrosadetan bekatorosak ez daki gehiago ez zeri lot,
ez zer erran: “Jauna, aitortzen ditut ene bekatuak.” 

“Lehen zuan, lehen, aitormen horren denbora. Ene minixtroeri kofesatu
bahintu(12), ez hintzen orai hemen hola akusatua izanen.”

“Bainan, Jauna, badakizu ene naturaleza zein flako eta zein erorkor zen...” 
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“Bertze frango naturaleza berarekin eta hik baino grazia gehiago izan gabe
salbatu dituk; eta nik zer ez naian(13) egiten hire laguntzeko?”

“Eta zure urrikalmendua, Jauna, eta zure odol enetzat ixuria!”
“Madarikatua! ene odola hire sakrileioez profanatzen huen odol hura!

aspaldi dik hire kontra oihuz eta mendekio galdez ari zautala(14)... Hura duk
hura gehienik kondenatzen hauena.” Sanguis justi clamat ad me de terra.
“Madarikatua!” Maledictus eris.

“Orai duk orai ene justiziaren aldia: urrun, urrun hoakit nereganik! Hail,
hail(15) su eternalean erretzerat!” Ite maledicti in ignem æternum.

Sententzia lazgarri hori entzutearekin dohakabea debruaren aztaparren
artean tinkatua erortzen da sekulakotz ifernuko lezeari behera. In ignem æter-
num.

Sekulakotz!
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Azken judizioaz(1)

Tunc videbunt Filium Hominis venientem in nube cum potestate magna et majestate.
Orduan ikusiko da Gizonaren Semea hedoiak behera jausten puxantzia eta
majestate handienean.
(San Luken Ebanjelioa, 21. kapitulua)

Mundu hau lehen ere bortz(2) ikusia eta oraino zenbat ikustekoa dagoen!
Lur hau, haste hartan parabisu bat baitzen, badakizue gizonaren lehenbiziko
bekatuak oro nola nahasi eta galdu zituen.

Handik gero hamasei ehun urteren buruan horra berriz uholde jenerala.
Bazen ordukotz munduan bederen orai bezenbat jende: guziak ito ziren, salbu
Noe eta haren familia.

Geroztik ere zer kalamitateak ez dire noiznahi oraino ikusi! Zenbat nahas-
mendu, zenbat erreboluzione, zer gerlak, zer izurriteak, zer goseteak, zer lu -
rrikarak, zer tenpestak!

Nun dire lehengo erresuma famatu hek? Lanak dituzte orai heien tokien
atzemaiten ere! Hetarik bat nihaurk ikusi dut osorik lehen hondatua izanik,
orai lurpetik agertzen ari dutena(3).

Arren(4), nik erraiten dautzuet(5), orai artio gertatu gauza izigarri horiek
guziak deus ez dire[la], munduaren azken denboretakoen aldean. Erit enim tunc
tribulatio magna qualis non fuit ab initio mundi. 

Eta miletan oraino handiagoak dire, zuek eta nik, begi hautaz berez azken
judizioan ikusiko, bai segur, ikusiko ditugunak.

Badaiteke(6) orai bizi garen hauk, munduaren hondar egun hetako, aspal-
di hilik izanen garen. Bainan jujamendu jeneralaren egun hartan guziak piztu-
ak eta berriz bizirik izanen gare sekulan gehiago ez hiltzeko.

Gauza segura da hori, bainan lotsagarria hau da: egun handi hartan gu ta -
rik bakotxa juje soberanoaren tribunalean, orduan berriz bainan publikoki eta
mundu guziaren bixtan, jujatua izanen da.
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“Zer, Jauna, ez ote zen aski heriotzetik lekora zeronek(7) behin eta bakar-
ka juja gintzatzun bakotxa gure aldian?”

Ez, Girixtinoak, Jainkoaren justiziari ez zaio aski jujamendu partikular
hu ra. Behar du oraino bertze bat eta hura publikoa eta hura jenerala(8).

Orai munduari iduritzen baitzaio Jainkoa one[ki]n eta gaixtoe[ki]n
berdintsu dagoela, han han ageriko da zinez Jainkoa zoinen alde den!

Han, hemen ez bezalakoak izanen ditugu batzuen eta bertzeen gainean
gu re opinioneak, gure estimuak, gure jujamenduak; han nehork ez du nehor
tron patuko; han, bakotxaren bizi guzia eta xeheki eta bere sekretu guziekin li -
buru bat bezala zabaldua izanen da oro agerian ezarriak izanen dire, mundu
guziaren bixtan. Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur.

Han, Jainkoak gutarik bakotxari emanen dio ezagutza bat eta bixta bat
aski zorrotxa guzien berri jakiteko, arrunt eta begi kolpe batez guzien kon -
tzien tziaren zundatzeko. Hitz batez, han osoki xuritua izanen da Jainkoaren
eta munduaren arteko auzia.

Munduaren akabantza... Azken judizioa... horra, Girixtinoak, egun zertaz
nohatzuen(9) mintzatzerat.

Hasteko nihauri lotsa bat heldu zait bihotzerat pentsatzearekin nihaur
orduan nola jujatua izanen naizen. Nola duket beraz aski ahal, aski kuraie,
aski bertute, zueri egia ikaragarri horren adiarazteko?

O, Jainkozko izpiritua, zeronek behar nauzu argitu. Zuk, bai, Jauna eman
behar diozu ene hitzari arima hauen hunkitzeko indarra. Hortakotz
adreza(10) gaitezen Mariaren arartekotasunari. 

Ave Maria...
Salbatzailearen beraren hitzak dire hauk: “Pikotzea(11) hostoz estaltzen

ikusten duzuenean egiten duzue uda engoitirik hurbil dela.”
Orobat, mundu hau finitzerat dohala, asko seinaletarik ezagun[ko] da.

Has teko bazterrak izanen dire egundaino izan diren kexuenik, nahasienik, eta
penatuenik. Erit enim tunc tribulatio magna qualis non fuit ab initio mundi.

Orduan agertuko dire jende enganatzaile batzu Jainko legetik arimen
urruntzeko eta fedearen galarazteko, zernahi eginen eta pentsatuko dutenak.
Alegiazko mirakulu batzuk obratuko dituzte. Egia gezurtzat, gezurra egiatzat
pasaraziko dute. Erunt pseudochristi et pseudoprofetae... 
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Gaurdia, orduan girixtino funts gabeko eta fedean hanbat azkar ez diren
heieri! Halakoen enganatzea ez da gaitz izanen; hek baino fermuxagoek ere
izanen dute lanik aski Antekristen saretan ez atzemanak izaiteko. Ita ut in
errorem inducantur si fieri potest etiam electi.

Gehiago dena, arima zuzenen fagoretan, Jainkoak ez balitu denbora suerte
hek laburtzen, bat solament, ez bide liteke salbu atera. Et nisi breviati fuissent dies
illi, non fieret salva omnis caro.

Orduan gaixtakeriarentzat, ez tzarkeriarentzat ez da izanen gehiago deso-
horerik, ez ahalkerik, ez eta trabarik. Bertuteari, zuzentasunari, erlisioneari irri
eginen diote. Lekurik sainduenak eta gauzarik sakratuenak zernahi sakrileio
eta profanazionez zikinduak izanen dire. Abominationem desolationis stantem in loco
sancto.

Jendea berriz dena deboilatua(12), dena bihozgabe bilakatua, herratua;
batek bertzea ez ikusi nahi, bat bertzeari ezin nehondik fida, oro nabarmen-
duak(13) eta herraz erretzen ari. Et odio habebunt invicem et quoniam abundavit iniq-
uitas, refriges cet charitas multorum.

Jainko legetik kanpo gizonak, arrazoinekin, axola guti izanen du gizon
legeentzat. 

Hala-hala zer erreboltak, zer nahasmenduak! Gerla gorria piztuko da
bazter guzietan. Gerlari juntatuko da izurritea, izurriteari berriz gosetea. Con-
surget enim gens in gentem et regnum adversus regnum et erunt pestilentiæ et fames.

Huna orai munduaren azken estrosadak(14): su etxeek, su oihanek, su
mendiek, aireak berak su. Lurra dar dar dar, ikaran, han hemenka arrailtzen,
ke beltz bat goiti botatzen duela bere errai urratuetarik(15)...

Hiriak, herriak, zimenduetarik karraskan barraiatzen ari. Itsasoa furian
eta orroaz, zeruraino jauzika eta azkenekotz agortua. Et erunt terræ motus et
prodigia in cælo et in terrâ sanguinem et ignem et vaporem fumi.

Mortuetako(16) alimale izigarrienak, beren zokoetarik ihes, marrumaz,
jenden arterat joa[na]k. Iguzkia bere aldetik errebelatua, odol kolore jarria eta
ezin argi. Ilargia ere arrunt itzalia. Izarrak zeruan trebes, jo harat, jo hunat,
elgar puskatuz firrindan lurrerat erortzen. Sol contenebrabitur et luna non dabit
splendorem suum et stellae cæli erunt decidentes et virtutes quæ in cælis sunt commovebun-
tur.
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(12) burutik nahasia, burua galdua
(13) gaizki ikasiak, ozarrak, koldarrak (ikus Lhande-Lafitte hiztegia 761. orrialdean), dakusagunez,
Hegoaldean emaiten dioten esanahitik urrun.
(14) azken ikara izigarriak
(15) arrailduetarik
(16) basamortuetako, desertuetako



Eta horien guzien erdian jendea, orduko(17) jende hondarra, izialdurak
eihartua, zoratua, mundu hunen porrosken artean xehakatua... Akabo...
Akabo... Guziak ixildu dire eta ilunpe lodi batek estali ditu guziak.

Noizbait horra nun agertzen den zeruan mirakuluzko gurutze bat bazter
guziak berriz argitzen dituena. Munduaren lau aldeetarik abiatzen da
joiten(18) aingeruen tronpeta. O soinu lazgarria !

Huna tronpeta hortarik ateratzen den oihu arrailgarria: Hilak pitz
zaitezte! Surgite mortui!

Berehala lurraren azal guzia ematen da mogimendutan. Beha, beha,
mundu hunen hastetitako hil guziak horra nun ari diren lurraren barnetik
ateratzen!

Hainbertzenarekin, hedoi batzu behera hor heldu da puxantzia bat,
majestate bat egundaino gizonaren begiak ikusi ez duen bezalakoa. Horra,
horra Jesu-Kristo, zeru-lurren erregea, aingeruen armadaz inguratua, ekia(19)

baino distirantagoko tronu batean jarria, bere gurutzea trionfazko seinale bat
bezala dauka eskuan; horra, bizien eta hilen, justuen eta gaixtoen juje sobera-
noa! 

Horra, lehenago munduan gizonen artean zagoelarik, hain umil eta amul -
tsu paratzen zitzaikun hura bera! Hainbertze tormenta, hainbertze eskarnio,
hainbertze afruntu, hainbertze mespretxio, hainbertze eskergabe eta hoztasun
jasan duen Jesus hura bera! Orai nor hurbilduko zaio? Nor da orai ikararekin
behatuko ez dionik? Nor da gordeko ahal zaionik? 

Nun zarezte justuak? 
Nun zarezte bekatorosak?
Zer ikusgarria! Jesu-Kristoren tronuaren aldetik, izar eder batzu iduri,

milaka eta miliunka, arima justuak, jausten dire eta badohazi beren gorputze-
tarat. Gorputz hek, lehen, batzu, burregoen tresnez ehoak, bertze batzu
bertutearen eta penitentziaren garraztasunetan higatuak, aspaldi lurrak iretsi-
ak zauzkan[ak]! Bainan orai Jainkoaren botereak elgarretarat berriz bildu ditu
heien parte guziak eta horra nun diren juntatzen lehengo arima saindueri.

O, zer juntatze zorionezkoa! Arimak bere gorputza ezagutzen, gorputzak
berriz bere arimaren gozoa senditzen! Lehen biek bizi bat zutenak, lehen biak
elgarrekin hala ibiliak, hain xuxen, hain garbi, hain fermu Jainkoaren legearen
bidean!

Lehen elgarrekin hainbertze ikusiak, bai gurutze, bai eritasun, elgarrekin
hainbertze tentazione garhaituak, hainbertze mortifikazione pratikatuak;
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(17) orduan oraino bizi izanen den jende hondarra
(18) jotzen
(19) iguzkia



elgarrekin hainbertze obra on eginak; orai, berriz, biek bat egiten eta
oraidanik sekulako zorionean biek bizi bat ereman behar! O, zer dohatsuta-
suna! Zer loria! Ez dute ez orai dolu lehen munduan egin zituzten sakrifizioez
eta sofritu zituzten pena eta gaitz guziez...

Ordean nork erran dezake arima justuari juntatzearekin, gorputz hori
bera, zein miragarri bilakatzen den? Mundu huntan egundaino adinik ederre-
nak eta osasunik garbienak ez diote nehori eman holako edertasunik. Jesu-
Kristok bere pizte loriosean zuen estatu berean, itxura berean, horra nun den
dohain eta klaritate berez berregindua(20); eta loriagarrizko estatu hori seku-
lan ez du gehiago galduko. Reformabit corpus humilitatis nostræ, configuratum corpori
claritatis suæ.

Hala-hala, huna bertze gisa batzu, metaka lurrak bere barnetik goiti aur-
dikiak: bekatorosen gorputzak. O, zer hiliki(21), o, zer mustro izigarriak! Ifer-
nutik jada heldu-eta zer behar ote du senditu arima damnatuak gorputz
halako bati juntatzearekin? 

Ez, ez luke nahi; bera xoilik jadanik hain da malurus! Bainan gorputz hori
berea du; lehengo hura bera.

Bai, lehen hain guriki tratatua, lehen bai, hala apaindurik erabilia! Lehen
hainbertze atsegin tzar jastatua, lehen hainbertze komunione sakrileioz belz-
tua! Lot, lot hor orai nahit[a]ez elgarri! Hi, arima dohakabea, lot harra dari-
oen goputz horri. Hi, gorputz lohia, lot nahit[a]ez arima dohakabe horri!
Horrekin beti erretzen ariz, paira, paira hor biek elgarrekin egin ditutzuen
bekatuen gaztigua: erre, baina sekulan ez kontsumi!

Zer heigorak orduan! Su, su dut alde guzietarik! Crucior in hac flamma.
Behatzen du orduan dohakabeak bere buruari eta ohartzen da bere gor-

putz biluzian markatuak ageri dituela bere biziko desordre guziak. Ahalkagar-
rienak ditu gehienik seinale. Denbora berean ohartzen da mundu guzia beha
dagokola, bai lehengo bere ezagun hek, bai ahaide hek, bai espos hura, bai
haur hek, bai eta ere hainbertze aldi[z] tronpatu izan duen kofesor(22) hura.
Bai guzien begiak zorrozki landatuak daude haren gainean.

Deiadarka berriz hasten da malurusa: “Mendiak leher zaitezte ene gain-
erat! Fite, fite, gorde nazazue, ehortz nazazue!” Montes cadite super nos.

Ez, ez, ihardesten diote Jaunaren azoteak eskuan dituzten aingeruek, ez
zarezte gordeko! Ager, ager orai mundu guziaren bixtarat; bai zuek ere mun -
duan lehen hain fama ona emaiten zerautzuetenak(23); ager, ager orai zuen
tronperia guziak, zuen bizio gorde guziak!
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(20) argitasun berez berritua, apaindua
(21) charrogne
(22) confesseur
(23) zizuetenak



Orduan, orduan, zaio gogoratzen dohakabeari gauza [bat]. Bizi zelarik
bere krima guziak, deus gorde gabe, agertu balitu kofesioan, orai ez zutela
agertzerik izanen mundu guziaren aintzinean. Lehen, hain ahalke balin bazen
kofesor bati sekretuan bere huts guzien erraiteko, zer konfusionea ez da orai
malurus horrentzat, heien publikoki hunela ikusiak izaitean!

Behatzen du nor edo nor ez ote zaion bada urrikalduren(24). Guziek ez
diote oihu bat baizen egiten: madarikatua! Lehen hain maite zuten hek berak,
lehen hala ohoratzen, hala estimatzen, hala laudatzen zuten hek berek
bertzerik ez diote erraiten: madarikatua!

Seme damnatu bat furian oldartzen zaio aita damnatu horri: “Aita
madarikatua! zure lazakeriek, zure etsenpluek, ni galdu nateke(25). Gazterik
utzi ninduzun libro, zernahi konpainietarat, zernahi okasionetarat. Izan ba -
nintz zure kabala edo zure sos, hobeki begiratuko ninduzun!”

Alaba damnatuak berriz bere ama damnatuari: “Ama dohakabea! Zer-
tako mundurat eman ninduzun, ni hu[ne]la galtzekotan? Ene adinik lan-
jerosenean, ez ninduzun zaindu nahi, ama flakoa! Okasione hetan, biltzarre
libertinkeriazko hetan, merkatu hetan, orok ikusten zuten galduko nintzela
eta zuk hala ere ni libratzen eta nik ene arima zure faltaz galdu, ama burre-
goa!”

Huna bertze bat bere desordretako lagunari: “Madarikatua! ez bahindut
egundaino ezagutu! Infamea, beha zak orai gure tzarkeriek zertaratu
gaituzten! Erre hadi, erre hor, ni erretzen ari naizen bezala, ez zaitak ifernu-
ak sobera su baduela hiretzat.”

Huna senar bat bere esposari, sehi bat bere nausiari, hitz batez damnatu
guziak batzu bertzeeri, heiagoraz, aztaparka lotuak elgar akusatzen, errabian
elgar madarikatzen!

Beha, ordean, beha hantxeko justu heien edertasunari, alegrantzia eta tri-
onfa hari! O, munduko nazioneak, guziek orai beha zazue dohatsu miragarri
horieri! Lehen, horietarik frango bazirenetz ere nehork ez baitzakien. Lehen,
horietarik hainbertzerentzat, munduak ez baitzuen mespretxiorik baizen.
Horien bertuteaz, horien debozione kartsuaz asko burlatzen(26) baitziren:
ikusazue orai horien loria!

Bai, damnatuak berek behatuko diote: heien ikusteak berak are gehiago
errabian ezarriko ditu: Videntes turbaluntur timore horribili et mirabuntur in subitatione
insperatæ salutis.
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(24) urrikalduko
(25) naukete ?
(26) trufatzen



Oihuz hasiko dire: “Horiek dire beraz lehen guk irri egiten giniotenak(27).
Ez zitzaikun iduritzen horiek bezala bizitzean bazela ohorerik. Izpiritu xin-
ple eta xoro batzuentzat ginauzkan; eta horra horiek orai zein gora altxatuak,
zein dohatsu! Eta gu, gu zentzugabeak, gu ezinago zoroak, gu damnatuak!” Hi
sunt quos habuimus in derisum et in similitudinem improperii. Nos insensati vitam illorum
æstimabamus insaniam et finem illorum sine honore, ecce quomodo computati sunt inter filios
Dei.

Orai, Girixtinoak, entzun dezagun juje soberanoa bera. Lehenik manatzen
diote bere aingerueri berex ezar detzaten justuak bere eskuinean, gaixtoak
berriz ezkerrean.

Jesu-Kristok itzultzen du justuen alderdirat bere aurpegi adoragarria eta
erraiten diote: “Zatozte ene Aitaz benedikatuak!”Venite benedicti Patris mei.
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(27) genienak

Bildumagilearen oharra. Prediku luzeen ildotik, hunek ere bazukeen segida bat, baina eskuizkribua
hortan gelditzen da. Hainbertze solas gogorren ondotik (bi liburukietan dauden 27 mintzaldietan
barna) prediku horiek holako hitz loriosekin bukatzea, mirakulu bat dela erran genezake...
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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 

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

HIZTEGITXOA
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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 
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
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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 
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 
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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 handigar-
ria)
Zupu : putzua
Zurubi : eskailera, eskala 


	Azala
	Ataria
	Aurkibidea
	Euskaltzainburuaren sar-hitza
	Henri Duhau [Hitzaurrea]
	Bertze prediku batzuk
	Hiztegitxoa

