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Lehen —eta ez hain lehen, denen akorduan baita 
oraino aldi hura—, euskeraz argitaratzen zen dena edo 
ia dena erlijio kutsukoa izan ohi zen. Fedeaz, Elizaz, 
etab. zer ikusi zuena, alegia. Gaur, berriz, goizetik 
gauera, erlijio saileko euskal liburuek kale egin digute. 
Sail hori basamortu gorria bihurtzen ari zaigu. Badi-
rudi fedeaz lotsatzen hasia dela euskalduna —eta areago 
euskaltzalea—. 

Bai. Bihurgune handi batean gertatzen da gaur 
gure herria. Ez gara hemen hasiko aldaketa honen sus-
traiak bilatzen, eta gutiago erantzukizunak eta erruak 
inori egozten. 

Baina gertatuak gertatu, besoak gurutzaturik ere 
ezin egon gaitezke. Fedeko bizitzari bere bazka eta 
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aitzakiaz, atzera begiratu11 eta borondate propioaren 
okara bihurtzen direnakls. 11 Hauek gizon hiltzaileak 
dira eta beren ejenplo gaiztoengatik arima asko galtzen 
dituzte. 

4. Karguak beretakotu nahi dituztenak 

1 Ez nintzen etorri zerbitzatua izatera, baina zer-
bitzatzera!19, dio Jaunak. 2 Besteren gain jarriak dire-
nak hain ongi loria bitez beren nagusitzaz, nola beren 
anaien oinak garbitzeko ofizioa eman balitzaie bezala. 
3 Eta nagusitza kentzen zaienean oin gorbitzeko ofizioa 
galdu balute baino min gehiago hartzen baldin badute, 
orduan lakio eta sare handiak paratzen ari dira beren 
arimen kaltetan. 

5. Ez dugula harrotu behar, eta Jaunaren gurutzean 
jarri behar dugula geure harrotasuna 

1 Pentsa ezazu, gizon horrek, nolako handitasunetan 
jarri zaituen Jainko Jaunak, zeren gorputzaren aldetik 
bere Seme kutunaren irudira egin eta moldatu baitzin-
tuen; espirituaren aldetik, berriz, bere antzera20. 2 Eta 
zerupean diren izaki guztiak, beren naturalezaren arauaz, 
zuk baino hobekiago zerbitzatzen eta ezagutzen eta 
obeditzen dute beren Kreatzailea. 

3 Etsai deabruek berek ere ez zuten Hura gurutzil-
tzatu, baina zuk haiekin batean gurutziltzatu zenuen 
eta orain ere gurutziltzatzen duzu zeure gaiztakeria eta 
bekatuetan atsegin hartuz. 

4 Nondik, bada, harrotze hori? 5 Baldin izango ba-
zina azkar eta burutsu jakintza guztia zeure menean 
eduki eta hizkuntza mueta guztiak adierazi eta zeruko 

17. Ikus Lc 9, 62. 19. Mt 20, 28. 
18. Ikus Prov 26, U. 20. Ikus Gen 1, 26. 
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kezka eta arduren morroi direnak, 66 eta gogoaz dea-
bruari zerbitzatzen diotenak —hark engainaturik, haren 
seme izanik eta haren obrak eginik—, hoiek itsu dira, 
zeren egiazko argia den Jesukristo gure Jauna ez baitute 
ikusten. 

67 Halakoek ez dute jakinduria espiritualik, zeren 
Aitaren egiazko jakinduria den Jainkoaren Semea ez 
baitute beren baitan. 

Hoiengatik esan ohi da: Galdu da hoien jakinduria38 

guztia. 68 Gaitza ikusi, ezagutu, jakin eta egiten dute, 
eta beren arimak jakinaren gainean galtzen dituzte. 

69 Ikus ezazue, itsuok, 
zeuen etsaiak —hau da, ha-
ragiak, munduak eta dea-
bruak— engainatuok, gor-
putzari atsegin zaiola be-
katu egitea, eta garratz 
Jainkoa zerbitzatzea, zeren 
bizio eta bekatu guztiak, 
ebanjelioan esaten den be-
zala, bihotzetik sortzen bai-
tira39. 

70 Eta ez duzue bat ere onik ez mundu hontan eta 
ez gerokoan. 71 Hemengo txorakeriak luzarorako eduki 
uste duzue, baina egainatzen zarete, zeren badator 
eguna eta ordua, zuek pentsatzen ez duzuena eta ez 
dakizutena. 

2. Argibidea: bekatariaren heriotza. 

72 Gaixotzen da gorputza, hurbiltzen da herioa, ba-
datoz ahaideak eta lagunak, esanez: 

—Presta itzazu zeure gauzak. 

73 Eta haren emazteak, seme-alabak, ahaide eta 

38. Ps 106, 27. 
39. Mt 15, 19. 
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hontan, eta ikusi ere ez dugu ikusten, haren gorputz 
eta odol, izen eta hitzak baizik. Hoiek egin gaituzte 
eta bai heriotzetik bizitzara ekarri ere. 

4 Hain misterio santuak darabilzkiten guztiek pentsa 
bezate, batez ere behar bezala erabiltzen ez dituztenek, 
zein desegokiak izan ohi diren Jesukristo gure Jaunaren 
gorputz eta odola konsagratzeko kalizak, korporalak 
eta oihalak. 

5 Eta batzuek toki txarretan uzten dute edo bidetan 
daramate bat ere begiramenik gabe, eta gaizki hartu 
eta besteei ezagutzarik gabe eman ohi diete. 

6 Baita haren izenak eta hitz idatziak ere batzutan 
oinazpitan erabili ohi dira, 1 gizon abereak Jainkoaren 
gauzak ez baititu ulertzen1. 

8 Eta gauza hoiek kontsideratzera jarririk, ez ote 
gara kupitzen Jaun on hau geure eskuetan daukagularik, 
eta egunoro erabiltzen eta geure ahoan hartzen du-
gularik? 

9 Ez ote dakigu, bada, haren eskuetan erori behar 
dugula? 

10 Zentza gaitezen aguro eta gogotik jokabide guzti 
hoietarik. 11 Eta Jesukristo gure Jaunaren gorputz san-
tua bidegabeki jarria eta utzia dagoen edozein lekutan, 
ken bedi handik, eta jar eta koka bedi leku preziatuan. 

12 Orobat, Jaunaren izen eta hitz idatziak, leku 
zikinetan aurkitzen direnean, bil eta leku egokietan 
jar bitez. 

13 Eta jakin dezagun gauza guzti hauek gordetzera 
beharturik gaudela Jaunaren aginduen eta Eliza Ama 
Santuaren legeen arabera. 

14 Eta hala egiten ez duenak jakin beza Jesukristo 
gure Jaunaren aurrean Juizioko egunean kontu eman 
beharko duela. 

15 Eta, hobekiago gorde dadin, idazki honen kopiak 
atera arazten dituenak Jaunaren bedeinkazioa izango du. 

1. 1 Cor 2. 14. 
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HOGEIGARREN KAPITULUA 

FRAIDEEN KOFESIOAZ ETA JESUKRISTO GURE 
JAUNAREN GORPUTZ-ODOLEN HARTZEAZ 

1 Ene anaia bedeinkatuek, bai klerigo eta bai lai-
koek, aitor biezazkiete beren bekatuak gure anaidiko 
apaizei. 2 Eta hori egiterik ez balukete, egin bezate ko-
fesioa beste apaiz zentzudun eta katolikoekin, zihurki 
hauxe jakinik eta sinetsiz, alegia: 3 edozein apaiz kato-
likogandik penitentzia eta absoluzioa hartzen dute-
nean, bekatu haietarik ezpairik gabe askatuak izango 
direla, 4 baldin agintzen zaien hoben-nekea humilki eta 
zintzoki betetzen saiatzen badira. 5 Baina une hartan 
apaiz aukerarik ez balukete, aitor biezazkiote bekatuak 
beren anaiari, Jondone Jakueren hitzaren arabera: El-
karri egiozue zeuen bekatuen aitorra11 6 Baina haatik 
apaizengana joateari ez utz, zeren hoiei bakarrik eman 
baitzaie lotzeko eta askatzeko ahal-
mena. 7 Eta horrela, ongi damutu 
eta kofesatu ondoren, har bitzate 
Jesukristo gure Jaunaren gorputz-
odolak humiltasunik eta begirunerik 
handienaz, 8 Jaunak berak dion hu-
ra gogoratuaz: Nire haragia jaten 
eta nire odola edaten duenak be-
tiko bizitza dauka72. Eta: Egin hau 
nere oroitzapenetan73. 

HOGEI ETA BATGARREN KAPITULUA 

ANAIEK EGIN LEZAKETEN GORESMEN ETA EXORTUAZ 

1 Eta hona hemen zer-nolako exortu eta goresmena 
egin dezaketen ene fraide guztiek, Jainkoaren bedein-
kazioaz, hala nahi balezate: 

71. Jac 5, 16. 72. Jo 6, 55. 73. Lc 22, 19. 

A& 

101 



2 Beldur izan eta ohora, 
gora eta bedeinka, 
eskerrak emari74 eta agur 
guztiahaldun Jainko Jauna 
Hirutasun eta Batasunean, 
Aita, Semea eta Espiritu Santua, 
gauza guztien Egilea. 

SEgin penitentzia, 
ekar penitentzia irabazteko lain izango diren frutuak75. 
Begira, gero, laster hilko zaretela. 

^Eman, eta emango zaizue16. 
5 Zuek barkatzen ez badizkiezue17 gizonei beren 

bekatuak, 
ez eta Jaunak ere ez dizkizue barkatuko zeuen 

bekatuak. 
6 Aitor zeuen bekatu guztiak18. 
7Zorionekoak penitentzian hiltzen direnak, 

zeren zeruko erresumara joango baitira. 
8 Penitentziarik egin gabe hiltzen direnen errukarria! 
9,Deabruaren ume izango dira, 

haren obrak egin dituztenez gero79, 
eta betiko surtara joango dira. 

10 Begira 
eta alde egin zazue gaitz orotarik 
eta iraun onbidean azkeneraino. 

HOGEI ETA BIGARREN KAPITULUA 

ANAIEI EXORTUA 

1 Gogora dezagun fraide guztiok Jaunak diona: 
Maita zeuen etsaiak eta on egin gorroto zaituztenei*0. 
2 Izan ere, Jesukristo gure Jaunak, zeinen urratsei ja-

74. 
75. 
76. 
77. 

1 Thes 5, 18. 
Mt 3, 2; Lo 3, 8. 
Lo 6, 37-38. 
Mc 11, 26. 

78. 
79. 
80. 

J a o 5, 16. 
I k u s J o 8, 44. 
Mt 5, 44. 
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eta ororen onerako, behartuak egon bitez —hautatzeko 
eskubidea duten Fraide hoiek—, Jaunaren izenean beste 
bat kustodio bezala hautatzera. 

5 Mendekosteko kapitulu ondoan, ministroek eta kus-
todioek, nahi baldin badute eta on dela iruditzen bazaie, 
urte berean bil ditzakete Fraideak beren kustodietan, 
kapitulua eginez. 

BEDERATZIGARREN KAPITULUA 

PREDIKARIEZ 

1 Fraideek ez bezate predika inongo Apezpikuren 
eliz-barrutian, hark galerazi baldin badie; 2 eta inor 
ez dadila inolaz ere herriari predikatzera ausart, baldin 
Anaidi honetako ministro jeneralak miatu eta onetsi 
ez baldin badu, eta honek beronek predikatzeko zere-
gina hari eman ez badio. 3 Arren eta arren eskatzen 
diet neure Fraideei predikuetako beren esanak izan 
daitezela zuhur eta garbiak11, jendearen onerako eta 
deboziorako, 4 adierazten dizkietela bekatuak eta ber-
tuteak, ifernua eta zerua, eta hori guztiori prediku 
laburretan, zeren hitz motxa egin baitzuen Jaunak 
lurgainean12. 

HAMARGARREN KAPITULUA 

FRAIDEEI EGIN BEHAR ZAIZKIEN ZUZENKETA 
ETA ABISUEN GAINEAN 

1 Beste Anaien ministro eta zerbitzari diren Anaiek 
egin biezazkiete ikustaldiak eta abisuak, apalkiro eta 
karitatez zuzen bitzate, haien arimaren eta gure Erre-
glaren aurka den gauzarik haiei agindu gabe. 2 Menpeko 
diren Fraideek, berriz, gogora bezate Jainkoagatik beren 

11. Ikus Ps 11, 6; Fs 17, 30. 
12. Rom 9, 28; ikus Js 10, 23. 

119 









klaustroan ez dezatela inor sartzen utz, eta ez bezate 
han bertan jan. 6 Eta amak diren Fraide hoiek ahale-
ginak egin bitzate pertsona orotarik apartaturik egoteko, 
eta beren ministroaren aginduz gorde bitzate beren 
semeak pertsona orotarik, inork ere hoiekin hitz egin 
ez dezakeen moduan. Eta seme hauek ez bezate inorekin 
hitz egin, beren amekin, eta beren ministro eta kusto-
dioarekin izan ezik —hauek, Jainkoaren bedeinkazioaz 
bisitatzera joan dakienean—. 7 Semeek, ordea, noizean 
behin har bezate amen ofizioa, txandaka, on eta egoki 
irudituko zaien denborarako. Eta saia bitez gauza guzti 
hauek txintxo eta arduraz betetzen. 
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GURE AITA SAN FRANTZISKOREN 
TESTAMENTUA 

Portziunkulan idatzi arazi zuen Frantziskok 
bere azken borondatea, heriotzara eramango zuen 
gaixotasunez zegoelarik. 1226-garren urtea zen. 

Hiru urte aurrez emana zien fraileei Aita San-
tuak onetsitako Erregla. Ikusten zuen, ordea, iada-
nik gauza bat zela Erreglak zioena, haren zentzu 
garbia, eta nahiko bestea zenbait ministrok orde-
nari har erazi nahi zioten bidea: apostoladutza jar-
tzen baitzuten praktikan otoitz eta apaltasun bizi-
tzaren aurretik, liburu lanetarako gogo biziegia 
agertzen zen; gero ta gehiago baztertzen esku-lana, 
eginkizun umilak eta lepradunen zaintzea; ordenak 
beretzat hartzen zituen elizak, pribilejioak iristen 
ziren Erromatik... 

Hil-ohean hasera hartako ideal goitarra dizdi-
ratzen zaio buru-bihotzetan Frantziskori. Bide argi-
tsu horixe erakutsi nahi die berriro ere bere anaiei, 
helduko ez badira ere, ahalegin osoz helburu eder 
hortaraxe jo dezaten. 

Berehalaxe ikusten denez, esaera Frantzisko-
ren ezpainei zeriena bera da, trabarik gabe isuria, 
orrazkera gutxikoa agian, baina bihotz beroz, grina 
santuz eta edertasunez oratua. 

Garai bateko "espiritualak" lege balio osoa 
ematen zioten Testamentu honi eta Erreglak beza-
laxe, kontzientzian behartzen zuela baiezten zuten. 

1 Neri, Anai Frantzisko honi, 
era honetara eman zidan Jaunak 
penitentzia egiten hastea: Beka-
tutan nengoelarik, samina oso 
egiten zitzaidan legendunak ikus-
tea: 2 Jaunak, ordea, hoien artera 
eraman ninduen, eta errukia egin 
nien. 3 Eta haiengandik alde egi-
terakoan, samina iruditzen zitzai-
dana, gozo bihurtu zitzaidan, bai 



















GURE AITA-ren PARAFRASIA 

1 GURE AITA guziz santua, 
gure Sortzaile, Erosle, 
Salbatzaile ta Poz-emailea. 

2ZERUETAN ZARENA, 
aingeru ta santuengan, 
ezagun zaitzaten argi eginaz, 
zu baitzara, Jauna, argia; 
maita zaitzaten su emanaz, 
3zu baitzara, Jauna, maitasuna; 
haiengan biziaz eta zorionez beteaz, 
zu baitzara, Jauna, onik gorengoena, betidanik ona; 
zugandik dator on guzia, 
ta zu gabe ez da inolako onik. 

4 SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA: 
Gero ta argiago dadila gugan zure ezagupena, 
zure on-egiteen zabala nolakoa den ezagun dezagun, 
nolakoa zure agintzarien luzeera, 
zure handi-izatearen goitasuna, 
zure epaien sakona1. 

5 ETOR BEDI ZURE ERREINUA: 
Graziaren bidez zu izan zaitezela errege gugan 
eta etor-arazi gaitzazula zure erreinura; 

1. Ikus Eph 3, 1S. 
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6Nire etsaiek atzera egingo dute, dei egin dezaizudan 
edozein egunetan; 
badakit-eta zu nire Jainko zarena. 

7 Nire adiskideak eta lagunak hurrera zaizkit, gero 
bertan gelditu dira; 
nire ahaideak urrutitik dagoz begira. 

8 Nire ezagunak urrundu egin dizkidazu, higuingarri jo 
naute; 
saldua izan naiz eta ez dut irteerarik. 

9 Aita santu horrek, ez ezaidazu urrutira zure laguntza; 
nire Jainkoa, itzul begiak lagun dezaidazun. 

lOZatoz azkar niri laguntzera, 
Jauna, Jainko nire salbatzaile hori. 

11 Haintza Aitari. 

Santa Maria Birjina, munduan ez da emakumeen 
artean zure antzekorik jaio, txit goiko Errege Aita 
zerukoaren alaba ta mirabea, Jesukristo gure Jaun 
guztiz santuaren ama, Espiritu Santuaren emaztea. 
Otoitz egiozu gure alde Mikel goi-aingeruarekin eta 
zeruko birtute guziekin eta santu guziekin zure Seme 
maite txit santu, gure Jaun eta Maisuari. 

Aintza Aitaxi ta Semeari ta Espiritu Santuari. Hasie-
ran zen bezala, orain, beti eta gizaldien gizadietan. Amen. 

Ohar bedi antifona hau ordu denetan esaten 
dela; eta hain zuzen, antifona, irakurgai labur, 
goratzarre, bertsoska ta otoitzaren lekuan esaten 
da; maitinetan eta ordu denetan berdin. Ez zuen 
horietan antifona hau ta beronen salmoak bes-
terik esaten. 

Eliz-otoitza bukatzeko, Frantzisko zoriontsuak 
hauxe esaten zuen beti: 

Bedeinka dezagun Jainko Jaun bizi ta egiazkoa; 
eman dezaiogun beti hari gorespena, haintza, ohorea, 
bedeinkapena ta on oro. Amen, amen. Hala egin bedi. 
Hala egin bedi. 
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MAITINETAN 

Ant. Santa Maria Birjina. 

Salmoa 

1 Nire osasunaren Jainko Jauna; 
gau ta egun hots egin dut zure aurrean. 

2 Iritxi bedi zure aurrera nire otoitza; 
makur zure belarria nire eskarira. 

3 Hurbil zakizkio nire arimari eta aska ezazu; 
atera nazazu nire etsaietatik. 

4Zuk atera bait ninduzun sabeletik, nire amaren bu-
larretatik zu bait zaitut itxaropen; 
haur-tokitik zuregana zuzendua izan naiz. 

5 Nire amaren sabeletik zu zaitut ene Jainko; 
ez zaite niregandik aldendu. 

6Zuk ezagutzen duzu nire lotsa ta nahasmendua, 
eta zuri dizudan begirunea. 

7 Zeure begien aurrean daduzkazu ni larritzen nautenak; 
nire bihotzak iraina ta nahigabea jasan du. 

8 Erruki dadin norbaiten zai egon naiz eta ez da azaldu; 
poz-araziko nauen norbaiten zai, eta ez dut arkitu. 

9Jainkoa, gaiztoak nire kontra jaiki dira, eta jauntxo 
sail bat dabil nire biziaren atzetik; 
ez zaduzkate zu begien aurrean. 

lOHilobira jaisten direnekin jarri naute; 
laguntzarik ez duen gizon bihurtu naiz, hilen artean 
bizi den bat. 

11 Zu zaitut nire Aita guziz santu, 
nire Errege ta nire Jainko. 

12Zatoz azkar niri laguntzera, 
Jauna, Jainko nire Salbatzaile hori. 

13 Haintza Aitari. 
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2Zakur askok inguratu bai naute; 
gizatxar talde batek hesitu nau. 

3 Begiratu naute, goitik behera aztertu; 
zatitu dituzte berentzat nire jantziak eta nire soine-
koa zotz egin dute. 

4 Nire esku-oinak zulatu dituzte, 
eta nire hezur guztiak zenbatu. 

5 Nire kontra zabaldu dute beren ahoa, 
orroka zarrastatzen duen lehoiak bezala. 

6Ura bezala isuria izan naiz; 
atereak izan dira nire hezur denak. 

7 Urtuaz doan argizaria bezala egin zait bihotza, 
nire bularraren erdian. 

8 Nire indarra teila bezala lehortu da; 
mihia aho-sapaiari itsatsi zait. 

9 Behazuna eman didate janaritzat, 
eta nire egarrian ozpina eman didate edaritzat. 

10 Heriotz hautsetara eraman naute; 
nire zaurien oinazea haundiago egin dute. 

11 Nik lo hartu dut, baina berbiztu egin naiz, 
nire Aita txit santuak bere haintzatan hartu nau. 

12Aita santu horrek, eskuitik heldu didazu; 
zeure nahian eraman nauzu eta zeure haintzatan 
onartu. 

13 Izan ere zer beste saririk dut zeruan? 
Eta zutaz kanpo, zer nahi izan nezake lurrean? 

14 Begira, begira, ni naiz Jainkoa, dio Jaunak; 
goratua izango naiz atzerrietan eta goratua lurra-
ren gain. 

15 Bedeinkatua Israelen Jainko Jauna, 
bere odol txit santuaz erosi bait ditu bere morroien 
arimak, 
eta ez dira zigortuak izango harengan itxaropen 
dutenak. 

16 Eta badakigu badatorrena: 
zuzenbidez epaitzera etorriko da. 
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BEZPERETAN 

Ant. Santa Maria. 

Salmoa 

I Herri guziok, jo txaloak! 
Jai egin Jainkoari pozezko oihuz! 

2Jaun txit goikoa izugarria bait da; 
Iurbira osoaren gain Errege haundi. 

3 Zeruko Aita guziz santu, haseratik gure Errege denak, 
bere Seme maitea bidali bait du goitik; 
salbamen egin du lurbiraren erdian. 

4 Alai bitez zeruak eta poz bedi lurra, 
dardara bedi itsasoa ta hura betetzen duena; 
bozkariatuko dira landak eta haietan dagoen oro. 

5Abes ezaiozue hari kantu berri bat; 
kanta Jainkoari lurbira osoak. 

6 Haundi bait da Jauna eta neurririk gabe goragarri, 
izugarria jainko guztien aldean. 

7 Eman Jaunari, jentil herriok, 
eman Jaunari haintza ta ohorea, 
eman Jaunari haren izenaren haintza. 

8 Eskaini zuen gorputzak eta eraman haren gurutze 
santua, 
jarrai azkenera arte haren agindu guziz santuak. 

9 Ikara bedi haren aurpegi aurrean lurbira osoa; 
esan atzerrien artean, Jauna Errege da. 

Honera artekoa Ostiral Santutik Igokundera 
bitartean esaten da. Igokunde jaian, bertsoska 
hauek gaineratzen dira: 

10 Eta zeruetara igo da; 
Aita txit santuaren eskui aldean dago jarrita 
zeruetan. 

II Jaiki zaitez, Jainkoa, zeruen gain; 
jaiki bedi zure haintza lur osoaren gain. 
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3Jaunak bere osasuna ezagun arazi du; 
bere zuzentasuna agertu du atzerrien aurrean. 

4 Egun hartan bidali du bere errukia; 
eta gau honetan entzungo da haren abestia. 

5 Hau da Jaunak egin duen eguna; 
poz eta alai gaitezen. 

6 Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena; 
Jauna Jainkoa da, ta berak egin digu argi. 

7Alai bitez zeruak, poz bedi lurra, 
dardara bedi itsasoa eta hura betetzen duena, 
bozkariatuko dira Iandak eta haietan dagoen oro. 

8 Eman Jaunari, jentil herriok, 
eman Jaunari haintza ta ohorea, 
eman Jaunari haren izenaren haintza. 

Honera artekoa, Berbizkunde igandetik Igokun-
de jaira arte, egunero esaten da ordu guzietan, bez-
pera, arrats otoitz eta goiz-otoitzean izan ezik. 
Igokunde gauez, bertsoska hauek gaineratzen dira: 

9 Lurreko erreinuok, abes Jainkoari, kanta salmoak 
Jaunari: 
kanta zeruetan gora eguzki aldera doan Jainkoari. 

10 Hona, indarrez entzun araziko du bere ahotsa; 
eman Jainkoari haintza Israelengatik; 
haren haunditasuna ta indarra hodeietan agertzen 
da. 

11 Harrigarria da Jainkoa bere santuetan; 
Israelen Jainkoak emango dio kemen eta sendo-
tasun bere herriari; 
bedeinkatua izan bedi Jainkoa. 

Ohar bedi salmo hau egunero esaten dela go-
ragoko bertsoskekin Jaunaren Igokundetik Pente-
kosteko zortzihurrenera arte, maitinetan, bedera-
tzietan, hamabietan eta hiruretan; Bedeinkatua 
izan bedi Jainkoa esaten denean, ez bestetan, 
Haintza Aitari erasten da. Orobat, ohar bedi era 
berdinez egun hauetako maitinetan bakarrik esaten 
dela: igandeetan eta jai nagusietan, eta Pentekoste 
zortzihurrenetik Ostegun Santura arte, egun hone-

166 















BEZPERETAN 

Ant. Santa Maria. 

Salmoa: Herri guziok (I. erako bezperetan bezala). 

Hau ere ohar, ez dela salmoa osorik esaten, 
Ikara bedi haren aurpegi aurrean lurbira osoa 
bertsora arte baizik; Eskaini zuen gorputzak ber-
tsoa, ordea, osorik esaten da. Bertso hau bukaturik, 
Haintza Aitari erasten da. Eta horrela egunoro 
bezperetan, Eguberriko bijiliara arte. 

V ERA 

JAUNAREN JAIOTZAKO BEZPERETAN 

1 Gora Jainko gure Salbatzailea; "==" !^ 
pozezko oihuz ospa Jainko bizi ta egiazkoa. 

2Jaun txit goikoa izugarria bait da; 
Errege haundi lurbira osoaren gain. 

3Zeruko Aita txit santu, haseratik gure Errege denak, 
bere Seme maitea bidali bait du goitik, 
eta Santa Maria Birjina zoriontsuagandik jaio da. 

4Harek dei egingo dit: Zu nire Aita zaitut. 
Eta nik lehenseme jarriko dut, 
lurreko erregeen aldean txit goiko. 

5 Egun hartan bidali du Jainko Jaunak bere errukia, 
eta gau honetan entzungo da haren abestia. 

6 Hau da Jainkoak egin duen eguna; 
poz ta alai gaitezen. 

173 









Azken urte hortan bertan eman zion hontzat 
Erregla hau Rainaldo kardenalak Aita Santuaren 
izenean. Inozentzio IV-ak, berriz, hitzez onartu 
zuen 1253-ko abuztuaren 9-an, eta 10-an bidali zion 
onartzearen bulda. Klararen hil bezpera zen. Bulda 
behin eta berritan laztanduaz, gaixoa hurrengo 
egunean hegatu zen zerura. 

Klarak mamitutako hauxe da III Erregla de-
ritzaiona. Eta hain zuzen ere beronen lehen-idatzia 
Klara dohatsuaren gorputza jazten zuen tunike-
tako baten tolestura artean arkitua izan zen 1893-an. 

Santa KXararen heriotza ondoren, beste bi 
Erregla sortzen dira. Frantziako Isabel-ek egina 
bat, eta 1263-an Urbano IV-rena bestea, IVErregla 
dentzaiona. Hauek lehenengo bi Araudiei jarrai-
tzen zteten, ez Klarak egindakoari. 

Klaratarren monastegi askok IV Erregla hauxe 
dute bizibide; gutxiagok, Klara beraren Erregla; 
ta batzuek, Isabel-dar bizimoldea onartzen dute, 
bihotzean denek beren Amaren Erregla badaukate 
ere. Gaur egun asko bizkortu da Araudi honen 
aldeko zaletasuna. 

Klararen Erreglak San Frantziskoren iturri be-
raxe du, honek hitzez eta izkribuz erakutsi zien 
huraxe: Ebanjelio santua zintzo betetzea, Jesus 
humil, behartsu ta oinazetuaren jarraipenean, fede 
katolikoa ta Erromatar Eliza santari leialtasun 
osoa gordeaz. Hortarakoxe hartu zuen Klarak 
oinarritzat frantziskotar anaien 1223-ko Erregla 
buldatua. 

Emakume sikolojiara egokituko dizu frantzis-
kotar Araudia, eta kontenplazio bizitzak eskatzen 
duenera. Baina Frantziskok bezalaxe, "Jaunaren 
Espirituari" emango dio nagusitza ta "haren langin-
tzari". Badaki "arreba" —halaxe deitzen die— 
bakoitzaren espiritu-arnasa errespetatzen, ez ditu 
erabat lotu nahi. Arreba-elkarte bero bat sortzea 
du amets, monastegiko arazo denak bakoitzak bere 
bezala har ditzala. 

Jabetzarik ez du onartuko, dirua behar denean 
erabiltzen utziko dizu. Lehenengo bi Erreglen 
aldean —Frantziskoren itzala hemen ere—, arindu 
egingo ditu arau batzuk, baraua bigundu, isiltasuna 
giza izakeraren neurrirago jarri. Ez dago otoitz 
ofizioa abestu beharrik, arreba ez-ikasiak ez deza-
tela latinik ikas: aski dute otoitz espirituarekin. Eta 
nola ez: har-eman santu estuak nahi ditu "anaia 
txikiekin". 







BIGARREN KAPITULUA 

BIZITZA HAU HARTU NAHI DUTENEN GAINEAN, ETA 
HARTZE HORI NOLA EGIN BEHAR DEN 

4Baldin Jainkoak argiturik, norbait bizimodu hau 
hartu nahiz, guregana baletor, abatisa beharturik bego 
beste ahizpa guztien oniritzia eskatzera; eta gehienak 
baiezkoaren alde baleude, jaun Kardenal gure Zaintzai-
learen baimena izanik, har lezake. 

Eta hartua izateko modukoa dela iruditzen baldin 
bazaio, arretaz iker beza, edo eta iker araz beza fede 
katolikoaren eta Elizako sakramentuen gainean. Eta 
gauza guzti hoiek sinesten baldin baditu, eta zintzoki 
aitortu eta azkeneraino gorde nahi baldin baditu; eta 
senarrik ez badu, edo izanez gero, senarra, elizbarru-
tiko Apezpikuaren baimenaz Erlijioan sartua baldin 
bada, garbitasunezko botoa egin ondoren; eta adin han-
diak edo gaitz edo ergelkeriaren batek bizimolde hau 
gordetzea galerazten ez badio, eman bekio arduraz gure 
bizikeraren berri. 

Eta baldin gai balitz, esan bekio Ebanjelio santuko 
hitza, alegia: Dihoala, eta bere ondasun denak saldu 
eta banatzeko ahaleginak egin ditzala1; baina hori egi-
terik ez balu, aski da borondate ona. Eta begira bezate 
abatisak eta honen ahizpek ez daitezela haren ondasunen 
kezkati izan, baina askatasun osoz egin dezala bere 
gauzekin Jaunak gogora emango dion bezala. Kontseju 
eske etor badadi, ordea, bidal bezate zuhur eta Jain-
kozale diren batzuengana, eta hoien kontsejuaren ara-
bera parti bitez ondasunok behartsuen artean. 

5 Gero, ilea biribilki moztu eta soineko sekularra 
utzirik, eman biezazkiote hiru funika eta mantua. 

1. Ikus Mt 19, 21. 
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BRUJAS-KO ERMENTRUDIS-I 

Ezer gutxi dakigu zihur Ermentrudis klaratar 
arrebari buruz. Kolonia-ko zaldun ospetsu baten 
alaba, ibili luzeak egin ondoren antza, Brujas-en 
kokatu zen, lagunarte itxian biziaz Jainkoa bila-
tzeko. Asis-ko Klararen izen onaz zaleturik, zenbait 
klaratar komentu sor arazi zituen Flandes herrian. 

Klara dohatsuak, azken aldera edo, bi eskutitz 
idatzi zizkion Ermentrudis-i, Wadding-ok dioenez. 
Beronek ematen duenak bi haien laburpen bat 
besterik ez dirudi. Bada esaten duenik bigarren 
eskutitza Ermentrudis-i bidalitako bedeinkapena 
dela. Hemen, ordea, A. Omaetxebarria-ren argital-
penari jarraitzen zaio. 

Eskutitz laburpena, muinez, Klarak hain maite 
zituen gogaien oihartzun ukaezina duzu. 

Asis-ko Klara, Jesukristoren mirabe apalak, Ermen-
trudis maite-maiteari osasuna eta bakea opa dizkio. 

Bihotzeko ahizpa, munduari uko egin diozula jakin 
dut. Hori dela eta, berealdiko poza nabaitzen dut eta 
txit miretsirik nauka zure erabakiaren ederrak; eta bai 
zure lagunekin batean bizibide santua egiten agertu 
duzun gogo gartsu horrek ere. 

Izan zakizkio leial, otoi, zeruko zeu-
re Esposoari, eta segur izan, leialtasu-

««•., $w'/„ 0ui,„ naren sari hartuko duzula betiko bi-
= (\%f A | i / ( = zitzaren koroia. Neke aldia laburra da, 
v - f V f w ? saria berriz sekulakoa. 

Itzalaren antzera igaroaz doan mun-
duko distirak ez zaitzala lilura; haren 
itxura gezurrezkoek ez zaitzatela en-
gaina. Ifernuko herensugeak bere txistu 
beldurgarriekin izutu nahiko zaitu, bai-
na itxi belarriak eta egiozu gogor ke-
menez, haiza dezazun arte. 

Erne egon, ahizpa maite-maitea, 
ezbeharretan ez kukiltzeko, eta onaldie-
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