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S A R R E R A 

PROSA EGILE BAT: ETIENNE LAPEYRE 

(1840-1893) 

Geure hizkuntza guztia beharrean dugularik, ez da erraz behar ho-
rien mailakatze bat egitea, zein den beharrik premiatsuena etab. epai-
tzea. Edozein modutan ere, bada premia gorri bat, eta beronekin no-
iznahi egiten dugu topo: tresnen eskasia. Euskara sustraitik ezagu-
tzeko baitezpadako da tresnak eskumenean edukitzea, gure tradizioa 
arakatzea, gure autoreak eskuetan erabiltzea. Baina non daude horien 
obrak? Gehienetan ez dira aurki errazak. Argitalpen berri-egokiak egi-
ten ez diren bitartean oztopo hori ezingo da gainditu. 

Egia da premia honi erantzuteko zerbait egin dela azkenaldi hone-
tan, baina ez aski, inolaz ere. Gure idazle zahar askoren obrak zailak 
dira eskuratzen; horien bir-argitalpen egokiak, behar bezalako sarrera, 
hiztegi eta oharrez hornituak, gehienetan eskas ditugu. 

Gaitz hau erremediatu nahirik sortu zuen Euskaltzaindiak «Eus-
kara eta euskal literaturaren Lekukoak» deritzon batzorde eta liburu 
bilduma (1). 

Euskaltzaindiko batzarrera aurkeztutako txostenean hara zer irakur-
tzen dugun: 

«Mendez-mende, edozein euskalki eta edozein literatur muetatan euskara lan-
du duten autore eta hizlariekin liburu bilduma bat osatu nahi du Euskaltzain-
diak —arrazoi bategatik edo bestegatik estudiatuak izatea merezi duten testuak 
izan beharko dute, noski—... Bilduma huni esker, euskararen lekuko horiek 
gaurko ikasle, irakasle, idazle, euskaltzale eta abarren eskuetan jartzeko aukera 
egongo da». 

(1) Euskaltzaindiaren Agiria: «Euskara eta euskal literaturaren Lekukoak» 
liburu bilduma sortzeaz, Euskera (1978), 343-349. 
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Euskara idatziaren barrunbean prosagintza da segur-aski gutien az-
terturik dugun alorra. Eta edonork daki zer-nolako garrantzia duen 
prosa ongi muntatzen jakiteak. Hori gabe euskara ez da sekulan erre-
minta trebe eta gai bihurtuko. 

Horra zergatik dakargun Lekukoak bildumara Lapeyre-ren liburua. 
Edo guztiz oker gaude, edo prosagintza moldea estudiatzeko liburu hau 
ez da bat ere desegokia. Egilea ez dabil hitz garbien, guti ezagutuen 
edo asmatuen bila. Euskaldunak egunoro darabiltzan hitz arruntez ba-
liatzen da. Hiztegi joria duenik ez nuke esango. Gramatika legeetan ere 
ez da beti maisu. 

Nik esango nuke barneagoko dohain batean datzala Lapeyre-ren ere-
dutasuna. Lapeyre-k badu mami bat edo mezu bat, mezu horren apar-
teko balioaz konbentziturik dago eta mezu hori irakurleari harrarazi 
eta itsatsi nahi dio. Horretarako adimenduaren eta bihotzaren baliaki-
zunez baliatzen da. 

Liburua hats luzekoa da, batasun hertsi batekin kontzebitua eta 
burutua. Ez da literatura «ederra» —nolabait esan— lantzeko egiten 
diren horietakoa. Liburu hau irakurtzen duzunean —eta ez da hori 
beronen alde egin daitekeen goresmenik ttipiena— badirudi, hizkun-
tzaz ahazturik, gogoa zuzenean mamira dihoakizula. Eta ez ote da hau 
hizkuntzaren lehen betekizuna: tresna izatea, alegia, mintzagaiaren zer-
bitzutan bere burua itzaltzea? 

Prosa molde aseptiko bat, kolorerik eta zaporerik ez duena, nola 
muntatzen den erakusten digu, bada. 

Lehenbizikoz liburu hau ezagutu nuenean (1942-1943 ikasturtean) 
oroit naiz zer-nolako zirrara egin zidan. Erdaraz ezagutzen nituen taxu 
honetako liburuak, baina ez euskaraz; ez behintzat, honek bezala, hiz-
keraz ahazturik, gogoa zuzenean mamira gidatzen dakitenak. 

Eta euskal erreminta inoiz zerbait izatera helduko bada, horrelako 
idazleei kasu egin baharra dugu. 

Joan mendearen azken hondarrean eta gurearen hastapenean hala-
ko eten bat gertatu zen euskal literaturan, tradizioaren haustura bat. 
Garbiaren kezka nagusitzen da, bai hitzetan eta bai joskeran. Baina 
horrek elkortasuna eta zurruntasuna ekarri du berekin. Perlesiak jo-
tako literatur mueta. Alde batetik irabazi zena bestetik galdu zen. 

Gure idazlea —E. Lapeyre— txarranpin edo elgorri horretzaz ku-
tsatu gabea da oraino. 
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Ez dezagun pentsa, haatik, txarranpina Hegoaldean soilki hedatu 
zela. Hegoaldearen eragina Iparraldera ere heldu zen, Lafittek Arra-
sateko Biltzarrean (1979) lainoki aitortu zuen bezala. Adema, Broussain, 
Anxuberro, Etxepare, Lhande, Landerretxe, Lafitte bera etab., Hego-
aldeko literatur mogimenduaz har-emanetan egon ziren. Eta hain zu-
zen, ikusmolde berrien ondorioz Lapeyre-ren obrak estimu galtze bat 
jasango du. Horrek, ordea, guretzat beste hau frogatzen du: tradizio 
zaharraren ildoan dagoela Lapeyre, tradizio horren lekuko jatorra dela. 

Hizkuntzaren tradizioa bir-aurkitzeko, bada, gure prosista zaharrei 
begiak itzuli beharra daukagu. Eta hain zaharra ez izanik ere, horieta-
koa dugu Etienne Lapeyre, apaiz jauna. 

1 

EGILEA. BIZI-XEHETASUNAK 

Jaun honen bizitzeaz dakigun guztia P. Lafitteri zor diogu. Egia 
esan, ez da gehiegi. Azkainen (Lapurdi) sortu zen 1840. urtean. Bere 
ikasketak herriko eskolan eta Seminarioan egin zituen, hots, Azkaine, 
Larresoro eta Baionan. Apaizen karrera arruntaz lekora, ez dirudi bes-
te maila berezirik erdietsi zuenik, baina hartze onekoa izanik eta ikas-
nahi handikoa, estudioak ez zituen sekulan utzi. 

1863. urtean apaiztu zen. Segidan Uztaritzen koadjutore ikusten 
dugu, gero Baionako Saint-Leon ikastegian Filosofi irakasle, eta azke-
nik Bidarteko erretore (1871). Osasun eskasiagatik erretorgoa utzi be-
har izan zuen. Orduan ohorezko kalonje eta Camp-de-Prat xahartegiko 
kapeilau egin zuten (1889). «Conferences ecclesiastiques» direlakoen 
buru ere jarri zuten elizbarruti osorako. Hortik ageri da jakintsu han-
ditzat zeukatela Apezpikutegian. 

Heriotze lazgarria izan zuen. Gauaz bere idazlanetan zegoela, di-
rudienez, petrolio ontzia lurrera erori zitzaion eta suaz ito eta errea 
gelditu zen (1). 

(1) Eskualduna astekariak honela dio (1893-111-31): «Cette mort lamen-
table est un deuil cruel pour le diocese que monsieur Lapeyre honorait par son 
savoir et sa grande intelligence; pour l'hospice ou il avait su gagner l'affection 
des enfants et des vieillards; pour le parti conservateur du pays basque, dont ce 
pretre eminent etait un des defenseurs les plus energiques et les plus devoues». — 
Elizbarrutiko boletinak, aldiz (1893-IV-2): «M. l'abbe Lapeyre parlait et ecrivait 
le basque avec une rare perfection. II avait entrepris un Expose de la doctrine 
chretienne dont le premier volume a seul paru». 
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Gure idazleak bazuen beste anaia bat apaiza, Martin zeritzona, Haz-
parneko misionesta eta gero Belokeko Beneditarren sortzaile eta baita 
monasterioko priore ere izan zena. Beneditar sartzean Damian izena 
hartu zuen. Gure liburuaren hitzaurrean bada alusio bat anaia honi 
buruz. 

Lapeyre-k, segur-aski, Seminariotik ekarriko zuen, beste askok be-
zala, euskara lantzeko lehen hazia edo grina. Ezagunak izango zituen, 
beharbada, lehenagoko idazle batzuen zenbait lan ere; baina, damurik, 
horretzaz ez dakigu ezer. 

Hona hemen, labur, gure Lapeyre-ren «curriculum vitae»: Azkai-
ne-n jaio (1840-IV-30). — Apaizgintza, 1863-V-30. — Uztaritze-n. ko-
adjutore. — Baionan, San Leon (gero San Luis Gonzaga deitua) kole-
jioan Filosofi irakasle, 1864. — Bidart-eko erretore (1871-XI-17).— 
Baionako Camp de Prat zahartegiko kapeilau, ohorezko kalonje eta Con-
ferences Ecclesiastiques direlakoen Zuzendari nagusia (1889-11-10).— 
Heriotzea, 1893-111-23. 

2 

LAPEYRE-REN EUSKAL LANAK, ETA, BEREZIKI, KREDO 

1892an liburu bat argitaratzen da Baionan: Hazparneko Kalbarioa. 
Zenbait apaizen predikuak datoz bertan: Arbelbide, Zanzinena, Chori-
bit, Abbadie, Bastres. Horien artean bi gure Lapeyre-renak: «Jesus Oli-
betako baratzean» eta «Jesus Judasez saldua». 

Lapeyre-ren beste lana hemen bir-argitaratzen dugun hauxe da: 
Kredo edo Sinhesten dut Esplikatua, Baionan 1891an agertua. Beraz, 
bestea baino urtebete lehenago. 

Liburu honi buruz piska bat xehekiago mintzatu beharra daukagu. 

LlBURUAREN BEREZGARRIAK 

1891. urtean inprimatzen da Baionan, andre Lamaignere alarguna-
ren moldetegian, Jacques Laffiteko karrikan, 9 (hala dio barneko 
azalak). 

Liburuaren neurriak: 175 X 119. Luze-laburrez aski tarrotua: 
438 orrialde ditu. Liburua lau zatitan zatitua dago. Kapituluak orotara 
60 dira. Axularren Gero-k ere 60 kapitulu ditu, baina Lapeyre-renak 
gehienetan laburragoak dira. 
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Itxuren arabera eta Lafittek dioenez, Lapeyre-k bere obra osoa hiru 
liburutan emateko asmoa zuen, baina heriotzeak galerazi zion. Beraz, 
kristau erlijioaren azalpen bat osoa, katekesi mailakoa, egin nahi zuen. 

Bizkitartean lehen liburua soilki utzi digu, hots, kristau fedeko 
sineskaien azalpena. Azalpen hori egiteko Kredoa hartzen du ardatz 
edo oinarritzat (1). 

INGURUMARIA ETA GIROA 

XIX. mende hondarrean eta XX. aren hastapenean Eliza eta Esta-
tuaren arteko har-emanak Frantzian ez dira gozoak. Hirugarren Erre-
publika laizismora lerratzen da. Fraide eta serorak atzerrira jaurtiak 
dira. Erlijioaren irakaskuntza eskoletarik kentzen da. Herrixka bakoi-
tzean errienta —maisua— eta apaiza elkarren etsai dira. Pertsekuzio 
giro bat edo fedea erasotua delako sentimendua pizten da katolikoen 
artean. 

Mokoka honen ondorioak Ipar Euskal Herrira ere heldu dira, nola 
ez? Beharbada Frantziako beste zenbait tokitan baino bortitzagoak dira 
hemen erlijio eta politikaren arteko eztabaidak (2). 

Eta guretzat gogoangarri dena: Estatuak frantses hizkuntza soilki 
aitortzen eta erabiltzen duen bitartean, Eliza, neurri handi batean, eus-
karaz baliatzen da. 

Orduan, hain zuzen, halako pizte edo lorealdi bat ezagutzen du 
euskal literaturak Iparraldean. Idazle, olerkari, kazetalari, gramatika-
lari etab. Eta idazle horietako batzuk ez dira nolanahikoak, guztiz bi-
kainak baizik. Hona hemen izen batzuk: Arbelbide, Diharassary, Jo-
annateguy, Adema, Elissamburu, Frere Innocentius, Etxeberri, Hiri-
art-Urruty, Heguy. Gramatikalari bezala Ithurry. Horien artean ko-
katu behar da, noski, Lapeyre ere. Oso-osoki eta bete-betean belaunal-
di horretakoa dugu. 

LlBURUAREN MAMIAZ 

Kristau fedearen azalpen sistematiko bat egin nahi du Lapeyre-k. 
Norentzat, ordea? Bistan da, euskaldun arruntarentzat, denbora berean 
kristau fededun eta euska'ldun den gizon arruntarentzat (3). 

(1) Orripeko ohar batean agertzen digu egileak sakramenduei buruz beste 
liburu bat egiteko asmoa duela (ikus 175). 

(2) Ikus J. INTXAUSTI, Iraultzaren hildotik, Jakin 1972. 
(3) «Bainan mintzo naiz Eskualdun fedea duteneri, hekien gehiago argitze-

ko», 144. 
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Lapeyre-k gogoan duen irakurlea ez da jakintsua. Kristau fedean 
hazia eta neurri batean eskolatua, hori bai. Irakurle honi bat-batean 
fede horren kontrako erasoak heldu zaizkio. Fedean sendo irauteko 
lagundu nahi dio. Lapeyre-k uste du fedearen ezagutza sakontzea dela 
horretarako biderik onena, eta bide hori hartu du berak(l). 

Katekesi mailako lana da gure liburua, eta egileak nahi du etxean 
guztiek elkarrekin irakur dezatela (2). 

Kristau fedea aitzingibel askotako gaia izanik, honelako sintesi bat 
egitean murrizteak gertatzen dira, nahi-ta-ez. Lapeyre-ren liburuan ere 
hala da. Badira bertan anitz gauza garaiko marka dutenak eta gaur gain-
dituak iruditzen zaizkigunak. Kristautasunaren alderdi batzuk azpima-
rratzen ditu, beste batzuk isilik uzten. Maiz-sarri, razionalismo idor ba-
ten erasoei taxu bereko beste razionalismo batekin erantzuten dio. Teo-
logian tradizionalisten eskolari atxikia dela ematen du zenbaitetan (3). 
Badirudi harentzat Elizan dena dela argi eta kanpoan dena beltz. Ani-
tzetan oin berean jartzen ditu fedeko egiak eta egia horiek nolabait 
argitzeko ematen diren adierazbideak. Obraren zati batzuetan moralis-
mo huts-soilera lerratzen da, etab. 

Honekin Hburuaren zenbait muga adierazi nahi ditugu, gainerakoan 
beroren mami baliotsua gogoz aitortzen dugularik. 

Argiaren alderdia da gure egileak kristau fedean gehienik goraipa-
tzen eta prezatzen duena. Fedea, alegia, argi gidari bat dela gizona-
rentzat, nondik nora ibili behar duen etab. erakusten diona. Gizonaren 
ilunbeak oro suntsitzen dituen argia. 

Badakigu alderdi honek gaur ez duela arrakasta gehiegi, zenbaitek 
ukatu ere egiten duela; baina Elizaren dokumentuek orai ere, eta arra-
zoi osoz, alderdi honen garrantzia azpimarratzen dute(4). 

LlBURUAREN EGITURA 

Erabateko batasun trinkoa du liburuak. Obra hau ez da, bada, ba-
tasunik ez duten pusketez edo adabakiz osatua. Batasun honekin kon-
tzebitua eta bururatua izan da. Arrazoiketek toki handia dute bertan. 
Liburu guztian barna egileak haria zuzen bere xedera gidatzen daki. 

(1) «Uste izan dut, denbora hautako guduen erdian, Erlijionearen ezagutza 
zaitekela harmarik hoberena eta segurena Fedearen etsaien garaitzeko. Hortik, 
lan hunen lehen pentsua», 2. 

(2) Ikus 32. 
(3) Ikus 3. 
(4) Ikus, esate baterako, «Catechesi tradendae» gutuna. 
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Perpaus luze xamarrak ugari aurkitzen dira liburuan. Era askota-
ko perpaus konposatuak ere bai: kausalak, konpletiboak, kontzesiboak, 
etab. Beraz, prosa mueta baten lekuko jatorra da Lapeyre. 

LlBURUARI BURUZ EMAN DIREN ERITZIAK 

Lafitte jauna izan da, noski, Iparraldeko euskal literaturaz gehienik 
axolatu dena. 

Gure idazle honi buruz hara zer zioen 1941. urtean: 

«Etienne Lapeyre est certainement inferieur aux deux auteurs precedents: son 
explication du Credo est excellente, mais son vocabulaire est un peu maigre et 
sa construction manque de souplesse» (1). 

Hiztegi pobrea eta joskeran malgutasun falta dituela dio. Eta Ar-
belbide eta Diharassary baino maila apalagoan jarri behar dela. 

Geroago, berriz, 1975. urtean, txosten bat, propio eta berariaz 
idazle honi eskeinia, ekarri zuen Lafitte berak Euskaltzaindira. Ber-
tan hara zer dioen: 

«Aitortuko dut, 23 urtetan liburu hori lehen aldikotz eskuratu nuelarik, ez 
zitzaidala hanbat laketu, idorskoa aurkitu nuen, eskola liburu baten parekoa; 
ene inguruko apezgaiek ere esker guti zioten, latin eta frantses kutsu hanixko 
hautemaiten ziotelakotz, ala hitzetan, ala joskeran. — Egungo egunean, estaku-
ruak estakurutei, ezagutzen diot, erakaspenez bertzalde, jainu, indar, argi eta bizi. 
Atsegin nuke, oraiko idazleak euskara mota hortarat hurbil balite» (2). 

Nik, ordea, neure Historia de la Literatura Vasca-n(3), liburu hau 
lehen aldiz irakurri nueneko zirrara edo inpresioa kontatzen dut. Arras 
bestelakoak dirudite eritziok —Lafitte-ren lehena eta enea—, baina 
agian norberaren girotik argitzen dira. Lafitte jaunak 23 urte zitue-
nean 1924. urtea zen. Eta ordurako Hegoaldeko literatur joera eta 
erizpideak Iparraldera helduak ziren. Eta horien ondorio bide dira hor 
agertzen diren aburu eta ikuspuntuak. 

Dena dela, egia izango da hiztegi aldetik liburu honek ez duela 
aparteko joritasunik. Joskeraz denaz bezanbatean, ordea, prosista zahar 
guztien ildo beretik dabil. Idazle zahar haiek mesede paregabea egin 
ziguten, hots, hizkuntza idatziaren tresna tankeratu, moldatu. Zoritxa-

(1) Le Basque et la litterature d'expression basque en Labourd, Basse-Na-
varre et Soule; Bayonne 1941; 66 orrialdean. 

(2) «Etienne Lapeyre (1840-1893)». Euskera (1976), 113. 
(3) Lehen edizioa 1961, 187 orrialdean. Bigarrena 1979, 191 orriald. 
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rrez gure aroan mesede hori aintzat hartu beharrean, haien lana txar-
tzat joa izan da, eta haiekin lokarriak hautsirik abiatu nahi izan dugu, 
baina nora? 

Azken zolan edo hondoan hemen datzan auzia hau da: Guk, eus-
kaldunok, kokaturik gauden tokian eta Histori unean, arbuia dezake-
gu Mendebal guztian hedaturik eta onarturik den prosa egiteko moldea, 
dakigularik, gainera, horrela jokatuz geure tradizio propioa arbuiatzen 
dugula? Horretzaz Mitxelena jaunak zerbait esan zuen Arantzazuko 
txostenean (1). 

LAPEYRE-REN ORTOGRAFIA 

Ortografiaren aldetik Lapeyre-ren liburuak berri aire bat du. Gaur 
darabilgun ortografiatik oso hurbil da. 

Ortografiaren modernotasun hau hiru puntutan nabari da: 

1) «ka», «ke», «ki», «ko», «ku» eta «ga», «ge», «gi», «go», 
«gu» idazten du beti, zaharren «ca», «co», «cu», «ça», «ço», «çu», 
«que», «qui», «gue», «gui» baztertuz(2). 

2) «V» letra baztertzen du, gehienetan behintzat. 
3) Ez adberbioa beti aditzetik aparte idazten du. 

Euskal ortografiaren historia ez dago oraino egina, eta horren erruz 
askotan uste okerrak izaten ditugu. Berritzat jotzen diren gauzak, ale-
gia, ez ohi dira beti hain berri, eta berritasunaren asmatzaileak ere ez 
dira guk uste ditugunak izaten. 

1) Lehenbiziko puntuari buruz hara zer dakigun: «ka», «ke», 
«ki», «ko», «ku»; «ga», «ge», «gi», «go», «gu» idazkera beti soinu 
berbera adierazteko erabiltzea, eta, beraz, «c», «ç», «qu», «gue», «gui» 
baztertzea, usario hau Lapeyre baino lehen Iparraldean zabalduxea 
dago. 

Inchauspe kalonjeak Axularren 3. edizioa atera zuen Baionan 1864. 
urtean. Ortografia zaharra erabiltzen du; baina halako esplikazio bat 
ematera behartua balego bezala, hara zer dioen aitzinsolasean: 

«Esquiribatceco araz ere bi hitz erran behar dugu, ceren batec guisa batera, 
bertcec bertcera nahi baitçuten Axularena alda gueneçan. — Oraico denboretan 
euscaraz esquiribaçaile guehienec hautatu dute esquiribatceco molde bat euscarari 
hobequi eta chuchenquiago dohacona. Baina esquiribatceco ara hura ezta oraino 

(1) L. MITXELENA, «Ortografia», Euskera (1968), 219 orriald. 
(2) Haatik, tituluan Credo hitzaren «C» hori errespetatu du. 
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asco hedatua; ezta ere populuaz ongui hartua, ceren eman behar baitçaicate le-
trey erdaran emaiten eztioten soinu eta balio bat; eta are catechimaco eta Eliça-
-liburuetaco euscara ezpaita hala esquiribatua» (1). 

Beraz, aitortzen du Inchauspek idazteko molde berria bere garaian 
hedatua bai, baina guztiz onartua ez zela. 

Duhalderen liburuan {Meditacioneac, 1809) «ga», «ge», «gi», «go», 
«gu» idazkera hau ikusten dugu; eta «V»ren ordez beti «B» jartzea 
ere bai, baina bestetan ortografia zaharrari atxikia da. 

1838an agertzen da Baionan Andre Dena Mariaren ilhabetea: hau 
da esukal liburu inprimatuetan idazte molde berriari sistematikoki bi-
dea zabaltzen diona. 

Ikusten denez, era berria Iparraldean sortu, eta poliki-poliki bere 
bidea egin zuen eta Lapeyre-ren garairako erroak egina eta finkatua 
zegoen. 

Hegoaldean ere ortografiaren berritzea Aizkibelek proposatzen du 
bere Hiztegian (1883), eta, berak dioenez, Andre Dena delakoa ager-
tu baino lehen asmatua zuen. Hala izango da, baina Iparraldean ere 
Andre Dena baino lehen da Darrigol-en liburua (2) eta XVIII. men-
deko Birjinia, elaberri argitaragabea. Beraz, lehentasuna Iparraldeari 
zor zaiola dirudi(3). 

2) «V» letra erabat baztertzea eta horren ordez beti «B» idaztea. 
Era hau ere Duhalderen liburuan jadanik agertzen da eta Lapeyre-ren 
garairako onarturik zen. 

3) Ez adberbioa beti aditzetik bereziturik idaztea. Era hau noiz 
eta nork hasi zuen zuzen ez dakigu; baina Iparraldean XIX. mende hon-
darrean aski zabaldua ikusten dugu. Arbelbidek, esate baterako, Erli-
sionea 1892an agertzen du: hor ere ez beti askaturik ageri da. Joan-
nateguyk, aldiz, Sainduen Bizitzea-n —Baiona 1890— aditzari loturik 
idazten du. 

Aztertu beharko litzateke artoskiago noiz eta non hasten den ez 
askaturik idazteko era. Nolanahi den, era hori ez da inoiz uste izan 
den bezain berria(4). 

(1) Gueroco Guero, Edicione berria, Bayonan 1864; Aitcinsolhasa, IX. 
(2) Dissertation critique et apologetique sur la langue basque, Bayonne 1827. 
(3) Ikus ene Historia de la Literatura Vasca; Indice de Materias: Orto-

grafia. 
(4) Ikus VILLASANTE, Sintaxis de la oracion simple (Serie Eleizalde, 6), 

p. 32ss. 
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EUSKALKIA 

Lapeyre azkaindarra zen eta lapurdiera da Azkaingo euskalkia. La-
peyre-k darabilen euskara mueta ere lapurdiera da, noski. Halarik ere, 
hizkuntza biziak bere aldaketak ezagutzen ditu eta mendeetan barna ez 
dago beti geldi eta higitu gabe. Axularren euskalkia ere funtsean la-
purtarra da, baina Axular eta Lapeyre erkatuz, bion artean badela di-
ferentziarik aski ohartzen gara. Gainera, idazlea ez da, ia inoiz ere, txo-
ko bateko hizkerari erabat lotzen. Adibidez, gure liburuan ageri da 
inoiz ontsa hitza. Orai bada, hitz hau ez da lapurtarra, benafarra bai-
zik. Etab. 

FONETIKA 

Fonetismo batzuk aurkitzen dira liburuan. Itxuren arabera, lokalis-
mo edo txokokeriak dira. Adibidez, «oa»ren ordez «ua» idaztea, 
«oe»ren ordez «ue», «ea»ren ordez «ia». Etsenploak: Erromanueri (32), 
onesgua (186), ohoingua (187), arrastuetan (31), erruak egin (23), 
gachtuen (27), guriak (69). 

BUSTIDURAK 

Daranatz Baratciarten liburuari buruz (1) idatzi zuen artikulu ba-
tean honela mintzo da: 

«Ce livre remplit fort bien la premiere condition de la methode pronee par 
les oeuvres de nos meilleurs auteurs basques, celle d'unir l'ampleur et la ferme-
te du dialecte labourdin a l'atticisme et a la delicatesse du sous-dialecte costa-
tar. — Baratciart exclut, d'une part, l'abus des lettres mouillees 11 et ñ, qui otent 
au langage de sa noblesse et de sa dignite; de l'autre, il lui conserve des lettres 
aspirees. On peut dire que, sous ce rapport, l'abbe Baratciart est parvenu a reali-
ser le beau ideal de la maniere d'ecrire le basque» (2). 

Lapeyre ere ildo beretik doa. Berak ere gehienetan bustidurak ken-
tzen ditu. Beraz honela idazten du: oraino, bainan, choilaz, ginen, egi-
na, gainean, ilhun, oinetan, izkribatzaile, oilo, Salbatzaile, irakurtzaile, 
Phiztu da hilen artetik, etab. 

(1) Guiristinoqui bicitceco eta hiltceco tnoldea; Baiona, 1784. 
(2) DARANATZ, «L'auteur de Guiristinoqui bicitceco eta hiltceco moldea», 

Riev I (1907)), 55. 
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Haatik, aurkitzen dira, gutitan eta bakan, zenbait bustidura: llillu-
ratu, llilluramendu, zigillu, laño, lañoki, baina, esan dugunez, oso guti 
dira. 

«CH» multzoa, berriz, Lapeyre-ren grafian «X»ren ordain dena, 
erruz erabiltzen du: adichkide, trichtezia, ichtorio, michterio, etab. 

3 

GRAMATIKAKO ZENBAIT PUNTU 

Ez da gure zeregina liburu honi buruz erabateko deskribapena egi-
tea. Hain zuzen, argitalpen berriok egiten dira —besteak beste—, 
ikerketa gaia eskeintzeko. Haatik aztarna edo zantzu batzuk ematea 
ez da, agian, alferrik izango. 

PERPAUS KAUSALAK 

Autore honek perpaus kausalak nola egiten dituen Arrasateko Bil-
tzarrean aztertu zen. Ez dugu, bada, horretzaz hemen deusik esango. 

« N O R » ADIZKIAK «NORI»KOEN ORDEZ 

Hegoaldeko batentzat pixka bat estrainio egiten da joera hau, bai-
na, uste dudanez, Iparraldean oso hedatua eta zilegitzat joa da. Gure 
autoreak maiz erabiltzen ditu «Nor» adizkiak «Nori» adizkiak erabili 
behar diren tokian. Adibide bat edo beste emango dugu soilki, baina 
honelakorik franko eta erruz ageri da liburuan: 

Haren gorphutzari xoilki behatzen badugu, 4 {dugu, diogu-ten 
ordez). 

Jendetze guzieri, nork eman ahal izan du sentimendu hori?, 184 
(du, die edo diote-ten ordez). 

AHALEZKO ADITZ-JOKOAK 

Galderazko perpausetan Lapeyre-k ez du sekulan ahal edo al jar-
tzen; ahala edo ahal izatea adierazteko, ordea, erruz, baita ezezkoetan 
ere (orduan ezin-en ordez, ez + ahal erabiltzen du). 

Adibideak: 
Enganatzen ahal ez gaituena, 15 
Zer aurkitzen ahal duten, 14 

2 

15 



Aurkitzen ahal badu, 6 
Nola heltzen ahal garen, 7 
Nahiz ez ditugun...osoki konprenitzen ahal, 18 
Agertzen ahal dauzkigu, 17 
Ardiesten ahal dugu, 22 
Ikusi ahal izan direnak, 21 
Gure eskuek unkitzen ahal dituztenak, 20 
Egin ahal ez dutena, 23 
Ez baitugu aurkitzen ahal, 191 
Salbatu ahal izan dire, 69 

Aditzaren Modu Potentziala ere erabiltzen du, baina, iduriz, guti. 
Hara nola: 

Ez dezaket onhets, 15 
Ez dezakegu ukha, 34 
Ez daiteke egia haizik izan, 33 
Mundua salba zezaketen sakrifizioa eta bitartekoa, 69 

Beraz, ezin partikula holakoetatik baztertzen du. 

GAZTELANIAZKO «SOBRE, ACERCA DE»REN EUSKAL ORDAINA 

Esanahi hori adierazteko Lapeyre-k usu erabiltzen du gainean. Adi-
bidea: Ez du nihork dudarik egiten Adameren eta Ebaren salbamen-
duaren gainean, 69. 

(Adibide gehiago: 5,6,8,10,12,14,33,34 zatietan). 
Esanahi hau berau «-z» atzizkiaz ere maiz adierazten du. Adibidez: 

Zoin den nigar-egingarri hoin ederki Fedeaz mintzo den gizon batek, 
fedea galdua izatea!, 14. 

Gaur, Hegoaldean, erruz erabiltzen dugu buruz posposizioa dati-
boko kasuaren ondotik, esanahi hau adierazteko. Egia esan, gure auto-
reagan itzulika hau aurkitzen da, baina beste ñabardura batekin, hots, 
«con respecto a», «de cara a», «frente a» adieraz. Adibidez: 

Fedeak...erakusten dauku...zer eginbide dugun gure Kreatzaileari bu-
ruz, 23 (1). 

(1) Ikus VILLASANTE, Estudios de Sintaxis Vasca (Serie Eleizalde, 5), p. 71ss. 
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ERDARAZKO «INVENCIBLE, INDESTRUCTIBLE» ETA 

HORRELAKOEN EUSKAL ORDAINAK 

Gorago esan dugu ezin partikularen erabilera ahalezko aditz jokoeta-
tik baztertua dela gure autorea baitan. Baina arrunt erabiltzen du par-
tikula hau «-zko» atzizkiaz horniturik diren partizipioen aurrean. Era 
horretara gaztelaniazko «invencible», «incontable», «inmutable», «in-
visible», «imperturbable» etabarren ordainak moldatzen ditu. Hona 
hemen adibide batzuk: 

Ezin ukatuzko lekukoek, 21 , 
Ezin mudatuzkoa, 15 
Ezin kondatuzkoak, 149 
Ezin hetezko, 183 
Ezin erranezko, 188 
Ezin bentzutuzkoak, 145 
Ezin ikusizkoa, 147 
Ezin konprenituzko gauzak, 19 
Ezin kenduzko, 23 
Ezin agortuzko nigarrak, 26 
Ezin kordokatuzko, 28 

ADITZ MODALEKO PERPAUSEI DAGOZKIEN LAGUNTZAILEAZ 

Aditzak bere ondoan behar, nahi, gogo, gura, uste duenean, halako 
zalantza bat sortzen da frankotan aukeratu behar den laguntzaileari bu-
ruz: ea transitiboa ala intransitiboa behar den erabili, alegia. Badirudi 
transitiboa behar dela, baina praktikan zalantzak izaten dira(l). 

Gure autoreagan ere zalantza horren arrastoak nabari dira. Maiz 
erabiltzen du intransitiboa iduriz transitiboa behar litzatekeenean. Adi-
bidez: 

Bekatuak egin kaltea erreparatuko zuena, baitezpada, gizona behar zen 
izan, 69 

Behar gare mintzatu, 73 
Ez naiz xehetasunetan sartu nahi, 70 
Egon nahi izan direnentzat, 186 
Jesu Kristoz behar gare mintzatu, 65 

(1) VILLASANTE, Sintaxis de la Oracion Simple (Serie Eleizalde, 6), p. 76ss. 
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Baina beste aldera ere egiten du: 

Sinhetsi nahi ez dutenek, 189 
Hegaldatu nahi luke, 188 
Ez dezagun mugarririk eman nahi izan, 189 

IZEN ORDAIN PERTSONALAK 

Gure autoreagan ez da nabari zenbait idazle zaharretan (Axular, 
Leizarraga) ageri den jokoa: nik-neure, zuk-zeure, etab., hots, errefle-
xibotasuna adierazteko «u» «eu» bihurtze hori (zure/zeure etab.). Le-
hen pertsonarako ene soil-soilik erabiltzen du beti. Eta beste pertso-
netan hire, zure, gure, beti, aldaketa gabe. 

Adibideak: 
Garraia zazu zure kurutzea, 27 
Nik piztuko zaitut, zeruko erresuman hartuko enekin, 27. 

«EDO» ETA «ALA»REN EREMUAZ 

Bi konjuntzio hauen eremua mugatzerakoan ere izaten dira ezta-
baidak. Gure autoreak ala oso guti erabiltzen du( l ) . Beti edo ia beti, 
edo; nahiz berdintasuna nahiz disiuntiba adierazteko. Ikus atzekaldeko 
Hiztegian ematen diren aipuak. 

«ERE» PARTIKULAREN KOKAERA 

Esaldiaren barnean zein tokitan edo lekutan jarri behar den par-
tikula hau, ez da beti erabakitzen erraz. Badirudi usario bat baino ge-
hiago dela gure herrian. Lapeyregan partikula honek duen kokaera inoiz 
arraro edo bitxi iruditzen zaigu Hegoaldekoei. Pasarte bat bakarra aipa-
tuko dugu, baina liburuan gehiago eta salatariagoak ere badirela ohar-
taraziz: 

Aurkitzen dire, hekien sinhesteetan, asko gauza, Erlijioneak, eta 
ere adimendu zuzen eta argitu hatek onhetsi hehar ez dituenak, 184. 

PERPAUS AURKARI EDO ADBERSATIBOAK MUNTATZEKO ERA 

Hemen ere problemak izaten ditugu, batez ere erdarazko «sino» 
eta erdarazko «mas que»ren ordainak zuzen asmatzen. Lapeyre-ren jo-
kaera honako hau dela uste dut: 

(1) Inoiz edo behin, bai. Ikus 96 zatia. 
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a) Gaztelaniazko «sino», euskaraz bainan. 
b) Gaztelaniazko «mas que» (edo «sino», baina «mas que»ren ba-

lioaz): euskaraz baizen eta baizik. 

Adibideak: 
a) Bainan 

Ez da su hura, mundu huntako suak bezalakoa, bainan su bat, Jain-
koak bere justizian eta koleran phiztu eta buhatzen duena, 189. 

Eta ez mendekuzko bainan bakezko pentsamendu eta asmuak ditut ha-
rentzat, 69. 

b) Baizen, Baizik 
Biziaren eta heriotzearen legeak, nork egin ditu baizen Jainkoak?, 189. 
Nola daiteke gauza hori, baizen Jainkoaren indarraz?, 148. 
Zer erran nahi dute horiek? Baizen, Jainko gure egileak eman duela 

gu baitan, bethi-ereko zorion oso baten asmua eta gutizia?, 184. 

Baina, bistan da, pasarte guti hauek ez dira aski aurkarien eremua 
bere osotasunean hartzeko. Ikerketa zabalago eta zehatzagoa behar-
ko litzateke. 

PERPAUS PASIBOAK 

Inoiz kasu ergatiboaz ere bai, baina usuago instrumentalaz antola-
tzen ditu. 

Adibide guti batzuk emango ditugu: 
Fedeak...erakusten dauku, nortaz eginak garen, 23 
Suez erreak, 32 
Norbeitez aurkitua, 30 
Adixkide batez saldua, 67 
Jainkoaz ikusiak, 187 

Baina: 
Gizonek egina, 18. Etab. 

ERLATIBOZKO PERPAUSAK 

Erlatibozko perpausak muntatzeko era bat baino gehiago du La-
peyrek: 

1) «bait-» aurrizkiaz 
2) «-«» atzizkiaz 
3) zoin (zein) izen-ordainaz. 
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Lehen erari buruz zertxobait esan genuen perpaus kausalak autore 
honetan aztertu genituenean. Ez goaz, bada, bir-esatera. 

-n atzizkiaz moldatuetan maiz ezartzen dio artikulua -« honi eta 
era horretara «antecedente» deitzen denaren ondotik botatzen du er-
latibozko esaldia. Beti ez du hola jokatzen, noski, baina bai sarri. Itza-
lik ez duen egia, esan beharrean, alegia, egia, itzalik ez duena, esango 
du, 192. 

Hona hemen beste adibide batzuk: 

Huna, ifemuko sofrikario hat, errexkiago konprenituko duguna, 189. 
Hau da su bat bethi erretzen, eta bethi bizi uzten duena, 189. 

Ikus dezagun, azkenik, zoin (zein)en bidez nola antolatzen dituen 
erlatibozko perpausak: 
Eta, egia dorphea eta garratza, bainan egia, zoinaren pentsamenduak 

lazten baikaitu, 189. 
Mixterio espantagarria, bainan, zoina gabe ez baitziteken gizona izan 

salbatua, 69 
Guzien sinhestea izan da, leku bat badela, zointan, bizi huntarik leko-

ra, onak izanen baitire sañztatuak, eta hertze leku bat, zointan 
gaxtoak izanen baitire guztigatuak, 187. 

Ikusten denez, zoin horrek bait- aurrizkia ere behar du aditzean. 

PERPAUS KONPARATIBOAK 

Honelakoetan esaldi bikoitzak muntatzen ditu, zati banatan elkarri 
deika dauden partikulak ezarriz: 

gehiago.. .ezen ez 
zenbatenaz...eta hanbatenaz 
hain...non 

Adibideak: 

Hain da gauza hori zuzena, non, paganoek berek onhetsi izan baitu-
te, 187 

Zenbatenaz ere zorion baitu, eta hanbetenaz gehiago nahi du, 183 
Aberats tzarra, ifernuan gehiago tormentatua da, galdu duen zeruko 

zorionaren pentsamenduaz, ezen ez, jasaiten dituen sofrikarioez, 
188. 
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ESALDI BARNEKO OSAGAIEN ORDENANTZA 

Inoiz edo behin, bai, baina Altubek emandako erreglak beste as-
kotan ez dituela gure autoreak betetzen, aitortu behar. Ez goaz adibi-
derik aipatzera, baina irakurleak berak aurkituko ditu, erraz gainera. 

Hemen zilegi izan bekit Mitxelenak oraintsu esan duena gogora-
tzea: 

«No llegaremos a ninguna parte si postulamos un orden (en abstracto) nor-
mal y todo lo demas se considera desviacion. Hay casi siempre mas de una po-
sibilidad de ordenacion: lo que hay que determinar es si influyen en el signifi-
cado, si son o no igualmente corrientes» (1). 

AUTOREAREN BESTE BEREZGARRI BATZUK 

Bukatzeko, aipa ditzagun laburzki Lapeyre-ren idazmoldean maiz 
edo ardura azaltzen diren beste zenbait gauza: 

1) Izenaren aurrean partizipioak ezein atzizki gabe jarriak: Hala 
nola: 
Jesusek eman bidea, 147 
Bere eskuez egin Jainko faltsoak adoratuko ditu, 9. 

Jakina denez, Iparraldean arrunta da ohitura hau. 

2) Aposizioak. Ugari aurkitzen dira liburuan. Hona adibide bat 
edo beste: 
Erlijione, gizonen pasionez eta adimenduaren flakezaz ilhunduak, 9. 
Mintzo naiz Eskualdun fedea duteneri, 144 
Boza bat, irakusten eta erraiten diona..., 33. 

3) Laguntzailea ez beti, noski, baina frankotan aditzaren aurre-
tik jartzen du: 

dezagun erran, 5 
dezagun ikus, 11 
behar dauzkigute eman, 2 
non behar duen indarra bilhatu, 15. 

4) Gauza batzuetan uste dugu maisu dela Lapeyre. Esate bate-
rako, haren eta bere-ren erabileran. Orobat, bera-ren enplegu zuzen ja-
torrean. Halaber, -zko atzizkiaz adjetiboak moldatzean: lanezko, aitazko, 
agintzazko, bizizko, etab. Deklinabide mugagabean, berriz, ez hainbes-
te. Honetan askoz seguruagoa da Axular. 

(1) Ikus VILLASANTE, Sintaxis de la Oracion Simple (Serie Eleizalde, 6), 
p. 234 nota. 
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GURE EDIZIOA 

Liburuaren ortografia gaurkotu egin da. Egia esan, gauza guti ba-
tzuk bakarrik aldatu behar izan dira ondoko lerroetan ematen diren 
printzipioen arabera. 

Aipamenak errazkiago egin ahal izateko, testu guztia 194 zatitan 
partitu dugu, zati bakoitzari bere zenbakia emanez. Beraz, zenbaki ho-
rien arabera eginak dira aipamen guztiak, bai Sarreran eta bai atzekal-
deko Hiztegian ere. 

Horra liburuaren ortografia gaurkotzeko hartu diren arauak: 

1. — «H» letra egileak dakarren bezalaxe utzi da. 
2. — «Ch», beti «X» jarri dugu. Adibidez, michterio = mixterio. 
3. — «Tch», beti «Tx». Adibidez, etche = etxe. 
4. — «B» eta «P»ren aurrean beti «N», ez «M». Adibidez, zem-

beit = zenbeit. 
5. — «V», beti «B». Adibidez, privilejio = pribilejio. Egia esan, 

egileak berak ere gehienetan hala egiten du. 
6. — «Y» grekoaz izan ditugu istiluak. Egileak ez du beti jokaera 

berbera. Batzutan idazten du Ebanjelio, beste batzutan Ebanyelio, ba-
tzutan juje, beste batzutan juye, yuye, etab. Guk gehienetan i ipini 
dugu, inoiz /, behin dd. Adibidez: leial, Ebanjelio, lanjeros, onddoak. 
Segidako atalean ematen dira xehetasun zehatzagoak. 

7. — Bokalen arteko zenbait «s» doble —frantses ortografiaren 
eraginez jarriak—, «s» bakunaz idatzi dira. Adibidez: Messias = Me-
sias, Assuerus = Asuerus. 

8. — Ba- eta bait-, beti aditzari lotuak doaz (egileak dakarren be-
zala, bestalde. Inoiz, ordea, ba- marratxoaz ere erabiltzen du). 

9 . — E z , beti aditzetik askaturik jarri dugu (egileak ere halaxe 
egiten du). 

10. — Liburuak dakartzan orripeko oharrak gure edizioan ere gor-
de dira. 

11. — Egileak ez du sekulan apostrofoa (') erabiltzen: beti ma-
rratxoa (-). Gure edizioan ere berdin egin da. 

12. — Puntuazio markak ( , / ; / : / . / ! / ? ) lehen edizioak dakartzan be-
zala utzi dira. 

Kasu partikularretan izan ditugun korapiloak hurrengo atalean izen-
datuki eta xeheki aipatzen dira. 
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5 

TESTUARI BURUZ OHARPENAK 

Zenbait zalantzazko hitz, kasu partikularretan, aurkitu dugu. Ba-
tzutan lehen edizioko hutsak ziren (huts nabariak, ustezkoak edo du-
dazkoak). Beste batzutan grafia aldaketaren istiluak. Pasarterik gehie-
nak ondoko zerrendan datoz, kasu bakoitzean nola jokatu den argituz. 
Liburuaren tituluan: Kredo jarri da. Lehen edizioan Credo dago. 
Barneko azalean: Baionan jarri da. Lehen edizioan Ba'ionan dago. 
Bikario Jeneralaren Baimenean Lapeyre-ren liburuan baino ortografia 

zaharragoa ageri da. Honelako izkribakerak daude: esplicatceco, 
iracurtu, gucien, fededunec, prezatzeco, causitcen; baina agertu, 
egia, arthoski, azken, jakin, clarki. 

3 zatian: Kredoan. Lehen edizioan Credoan. 
5 zatian: errokeria (sic. Hala uzten da). Erokeria. 
6 zatian: juiatzeko. Lehen edizioan jujatzeko. 
7 zatian: gauza bera. 
8 nor-naik (sic). Nor-nahik. 
9 Ejiptoko. Lehen edizioan Ejyptoko. 

10 pensamendu (sic). 
13 juie. Leh. ed. juje. 
15 Bainan Fedearen... Leh. ed. bainean. 
16 Ebanjelioko. Leh. ed. Ebanyelioko. 
16 juiatzekoa. Leh. ed. jujatzekoa. 
17 ilkitzen. Leh. ed. ilkiltzen. 
18 adimendu flakoaz. Leh. ed. adimendua flakoaz. 
22 juiatu. Leh. ed. yuyatu. 
22 jadan. Leh. ed. yadan. 
22 Ebanjelistak. Leh. ed. Ebanyelistak. 
22 hitzetan. Leh. ed. hetzetan. 
22 Ebanfelioa. Leh. ed. Ebanyelioa. 
24 unkitzera. Leh. ed. unkintzera. 
25 juia. Leh. ed. juya. 
26 leial. Leh. ed. leyal. 
26 kontsolatzen. Leh. ed. kontzolatzen. 
28 Erekusten. Erakusten. 
29 Kredoaren. Leh. ed. Credoaren. 
29 Salbaienek. Leh. ed. salbayenek. 
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31 himno. Leh. ed. hymno. 
32 salhaia. Leh. ed. salhaya. 
32 juiatzeko. Leh. ed. yuyatzeko. 
33 to/. Leh. ed. /eya/. 
34 juierik. Leh. ed. yuyerik. 
35 dakigu. Leh. ed. daukigu. 
40 «tf̂ / dukana. Leh. ed. »«&. 
40 /«/e. Leh. ed. /«y^. 
41 klarki. Leh. ed. clarki. 
42 Ehanjelioa. Leh. ed. Ebanyelioa. 
42 beldur. Leh. ed. heldur. 
42 A/g«a/ (sic). 
44 Trinita (sic). Trinitate. 
44 bathaiako uretik (sic). Bathaioko. 
44 Jesu-Kristo. Leh. ed. Jesu-Kkristo. 
AA klarki. Leh. ed. Clarki. 
46 ariñan (sic). Harean. 
47 g<tt&. Leh. ed. gdl£. 
48 «OK<M (sic). 
48 Arkanjelu. Leh. ed. Arkanyelu. 
48 W«/. Leh. ed. /ey«/. 
48 jenerosen. Leh. ed. yenerosen. 
51 lanjeretan. Leh. ed. lanyeretan. 
56 ezkontza. Leh. ed. eskontza. 
57 /ez'a/. Leh. ed. /e}vz/. 
59 zukeien. Leh. ed. zukeyen. 
59 lanjer. Leh. ed. lanyer. 
61 o/«« (sic). 
62 oz'&#« (sic). 
63 bekatu orijinalaren. Leh. ed. bekatua. 
64 /eza/. Leh. ed. /e/#/. 
65 Arkanjeluaren. Leh. ed. Arkanyeluaren. 
66 /e/a/. Leh. ed. /ejtf/. 
66 Moise. Leh. ed. Mo'ise. 
69 erreperatuko (sic). Erreparatuko. 
69 /«z'e. Leh. ed. /«/'e. 
70 ẑ /&« (sic). Salba. 
71 hautsi. Leh. ed. hautzi. 
73 Arkanjelu. Leh. ed. Arkanyelu. 
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75 ikharagarri. Lhe. ed. ikharragarri. 
79 atseginen. Leh. ed. atzeginen. 
79 gabetua. Leh. ed. gabektua. 
84 hantuak. Leh. ed. hauntuak. 
85 mirraren. Leh. ed. myrraren. 
86 eztienez. Leh. ed. estienez. 
86 Jaidura. Leh. ed. jaidurra. 
91 juiatua. Leh. ed. yuyatua. 
93 / a « . Leh. ed. /«)W. 
95 leproaz (sic). Lepraz (?). 
95 zam' emaiteko. Leh. ed. zare emateko. 

97 / « r e . Leh. ed. Ja'ire. 
97 Sinagogako. Leh. ed. Sinagoko. 
97 Ntf//». Leh. ed. Ntf'/'w. 
98 Jesusez. Leh. ed. Jesuses. 
100 juiatzeko. Leh. ed. juVatzeko. 
102 Moisen. Leh. ed. Moysen. 
104 pobrean. Leh. ed pobrean. 
108 Bonabenturak. Leh. ed. Bonaventurak. 
109 Sofrikario. Leh. ed. sofrakario. 
109 fasaiten. Leh. ed. jastatzen. 
110 juiatua. Leh. ed. juyatua. 
110 /a/e. Leh. ed. /«ye. 
111 majestateari. Leh. ed. mayestateari. 
114 /'az'e. Leh. ed. /aye. 
115 /«'«/. Leh. ed. /ejtf/. 
117 kuraia. Leh. ed. kuraya. 
121 bekaturako. Leh. ed. bekaturak. 

121 kuraiaz. Leh. ed. kurayaz. 
122 zjw« zezan. Leh. ed. /za« ze«. 
122 distiatzen. Leh. ed. distiantzen. 
122 z'Ae£r (sic). i 7w. 
124 juiatzen. Leh. ed. juyatzen. 
124 kuraiarekin. Leh. ed. kurayarekin. 
125 oiartzun. Leh. ed. oyartzun. 
126 (ietf <sfe/tf (sic). De/<z (? ) . 

127 £ere penetañk. Leh. ed. /?£re penetarik. 
128 ^z'rar garren egunean. Leh. ed. ^z'rar ganean. 
134 orhoit gaitezen. Leh. ed. gatezen. 



135 igaiteaz. Leh. ed. egaiteaz. 
135 suzko. Leh. ed. susko. 
137 ez dut deus. Leh. ed. deut. 
137 Naimeko. Leh. ed. Na'imeko. 
147 Baionako. Leh. ed. Ba'ionako. 
147 Moisen. Leh. ed. Moy.re/z. 
149 Martiren. Leh. ed. Martyren. 
150 eta 151. Gauza bera. 
151 juiamenduak. Leh. ed. juyamenduak. 
151 /w/ . Leh. ed. /eja/. 
152 iguritzeko (sic). Igurikitzeko. 
153 arbuiatuko. Leh. ed. arbuyatuko. 
153 Moisek. Leh. ed. Moysek. 
155 eretikoen. Leh. ed. eritikoen. 
158 arbuiatu. Leh. ed. arbuyatu. 
158 bertze gutiago (sic). Bertze batzuek gutiago. 
159 juiamendurat. Leh. ed. juyamendurat. 
160 leialaren. Leh. ed. leyalaren. 
161 izpirituetarat. Leh. ed. izpirituerat. 
161 arbuiatuz. Leh. ed. arbuyatuz. 
162 juiamenduko. Leh. ed. juyamenduko. 
162 TVr. Leh. ed. jpyr. 
163 besarkatzen. Leh. ed. basarkatzen. 
169 Pribilejio. Leh. ed. pribileyio. 
170 gorphutz bat baizik. Leh. ed. gorphutz baizik. 
170 konparazione. Leh. ed. konperazione. 
170 zilhegi. Leh. ed. silhegi. 
\1<\ juie. Leh. ed. /'zrye. 
175 gauza bera. 
176 juiatuak. Leh. ed. juyatuak. 
179 juiamendu. Leh. ed. juyamendu. 
183 kontentazeko (sic). Kontentatzeko. 
184 Martirak. Leh. ed. Martyrak. 
184 juiatuko. Leh. ed. juyatuko. 
186 /z«>. Leh. ed. /«ye. 
188 zaukan (sic). Daukan. 
191 ez baitire. Leh. ed. ez batire. 
191 kontsolagarria. Leh. ed. kontzolagarria. 
193 orhoit gaitezen. Leh. ed. orhoiten gaitezen. 
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Aurkibidea. Desobedientziazko. Leh. ed. desobendientxiazko. 
Aurkibidea. Gauzak Elizan. Leh. ed. gauzan. 

Hitz baten forma dudazko denean atzekaldeko Hiztegian galderazko 
marka jartzen diogu (?). 
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ERAKUSLEAK LAPEYRENGAN 

M. a PlLAR LASARTE 

Erakusleak hartuaz dialektologiarako lagungarri izan daitezken kon-
paraketa batzuk egin ditugu, horretarako Euskaltzaindiak onartutako 
erakusle formen ondoan, Lapeyrek obra honetan erabiltzen dituenak ja-
rriaz. (Ikus 30-32 orrialdean). 

Kuadroan agertzen diren zenbakiak liburuan ikus daitezken adibi-
deak dira, erraztasunagatik 33-38 orrialdeetan adibideen zerrenda osoa 
jartzen dugu. 

Beste aldetik Lafitte Jaunak «Grammaire Basque» 83. orrialdean 
aipatzen dituen zehaztasunak idazle honengan betetzen direla ikus dai-
tezke. {Begira 32. orrialdea). 

Adibidez pluralean «HAUI-» idatzi ordez «HAU» hartzen du. 
Baita ere formaz genitibo kasoa izanik nominatiboaren funtzioa be-

tetzen dute batzuetan. Ikus 29, 31, 36 autorearen zatietan agertzen 
diren esaldiak. 

Hau guztia begi kolpe batez ikusteko 30-32 orrialdeetako kuadroak 
begiratu. 
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Lafitte-ren Grammaire Basque delakoan agertzen den Erakusleen Taula 

B. — DECLINAISON 

182. — Les trois demonstratifs se declinent sur le modele de hau 
que voici: 

Cas Singulier Pluriel 

Nominatif 
Actif 
Mediatif 
Inessif 
Elatif 
Adlatif 
Genitif locatif .. 
Genitif possessif 
Datif 
Unitif 

haur 
hun • ek 
hun • ta • z 
hun • ta • n 
hun • ta • rik 
hun • ta • rat 
hun • ta • ko 
hun • en 
hun • i 
hun • ekin 

IS reduisent haui-

hauk 
haui • 
haui • 
haui • 
haui • 
haui • 
haui • 
haui • 
haui • 
haui • 

a hau-

ek 
e • ta • z 
e • ta • n 
e • ta • rik 
e • ta • rat 
e • ta • ko 
en 
e • r • i 
ekin 

ou meme • Variantes. — Certains ecrivains reduisent haui- a hau- ou meme a ho- et 
suppriment le e aux cas locatif du pluriel. 

Ex.: hautan, hotarik. 
De meme pour hei- reduit a he-. 

Ex.: hetako, hetaz. 
Nous ne recommandons pas la reduction de haui- et de hoi, a ho-, car on en 

arrive a confondre les cas de haur et hori au pluriel. 
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ERAKUSLEEI BURUZ OBRA HONETAN AGERTZEN 
DIREN ADIBIDE BATZUK 

Hau — 1. Bazter guzietarik ez da hitz hau baizen entzuten: ... 
3. Zuentzat da guziz liburu hau, ... 

Hori — 1. osoki egia othe da gauza hori 
Hura — 8. Egiazko Jainkoa, bakarrik adoratu beharra, hura zen ado-

ratzen ez zutena, dio Bossuetek. 
12. bi musuen artean erran dauku, badugula Aita bat zeruan, 

hura behar dugula maitatu eta hari othoitz egin. 
Honek — 29. Etxe batek galdegiten du hargina, burdin lanak, haro-

tza. Eta mundu miragarri hunek ez lukela egilerik? 
Horrek — 7. Horrek dauku segurki erakasten, Jainkoak eginak eta 

haren kreaturak garela; 
Hark — 9. Zer egin dezake untzi harek? 

18. Zer atrebentzia! Zer errokeria, Jainkoa gure neurrian eman 
nahi izaitea, konprenitu nahi izaitea, harek bere Jainkozko 
argiekin konprenitzen dituen eta dakizkin gauza guztiak. 

Honen — 4. Bainan, materiaz egina den mundu hunen mugetan geldi-
tzen othe da gizona? 

36. Gisa berean mundu hunen konprenitzeko, behar da izaite bat, 
bethitik dena, nihork egin ez duena, eta zoinak egin baititu 
diren guziak. (funtz. nominatiboa) 

Horren — 17. Nahiz, Adameren bekatuaz eta bekatu horren segidez, 
gizonaren adimendua hainitz flakatua eta ilhundua den, asko 
egietarat hel daiteke hargatik. 

29. Iduri luke aski behar laitekela, begien idekitzea, egia horren 
onhesteko (funtz. nominatiboa) 

31. Zer, osaba, badire gizon aski zoro eta ozarrak horren errai-
teko. (funtz. nominatiboa) 
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Haren — 4. zeruko izarrak berak bortxatzen ditu haren gidari izaitera. 
7. Horrek dauku segurki erakasten, Jainkoak eginak eta haren 

kreaturak garela; 
35. Ai! Zoin den flakoa gure izpiritua haren konprenitzeko (funtz. 

NOR) 
27. eta hil ondoan putzu ilhun bat lurrean, gure gorphutzarentzat, 

harren bazka izaiteko. — 76. Bere jainkozko bertutea altxa-
razi du odol harren ithurrirat. 

Honi — 59. Voltairen biziari da, galde huni ihardestea. 
Horri — 193. Eta, zorion ezin erranezko horri bere gaindia emanen 

diona, hau izanen da: ... 
Hari— 12. bi musuen artean erran dauku, badugula Aita bat zeruan, 

hura behar dugula maitatu eta hari othoitz egin. 
Honekin — 183. gorphutz hilkor hunekin daramekan biziaren on-

dotik, ... 
Horrekin 
Harekin — 99. Bihotza unkitua, Maria eta harekin ziren juduak ni-

garretan ikusiz, erran zioten Jesusek: 
Honetan — 10. ezen, aurkitzen nuen ere sosegua, fede bizi eta du-

darik gabeko hontan: 
2. Egia zerbeit ez othe da, dolorezko samin huntan. 
4. Zer da ene egitekoa mundu huntan} 

12. Errebelatu batzuek bezala bizi dire mundu huntan. 
Horretan — 1. Eta egiazki, hortan, bere komentuko eta ordenako de-

bozione maitatuari jarraiki izan da. 
7. Ez da hortan baratzen. 

Hartan — 78. Denbora hartan, dio S. Luke Ebanjelistak, Auguste Erro-
mako Enperadoreaz manua emana izan zen, ... 

Honetako — 4. Bai, hetaz probetxatzeko, Jainkoak eman diozkan mun-
du huntako on eta aberastasun guzien erdian, bere baitan sar-
tzen da. 

Horretako — 15. Huna zer, gisa hortako gizon urgulutsuari, ihardes-
ten zioten Aita Saindu Pio IXak... 

Hartako — 170. familia hartako menbro guziek bat egiten dute. 
Honetara 
Horretara — 160. Nork izan dezake, portu hortarat kontrako bidez 

heltzeko asmu zoroa? 
Hartara — 68. Graziazko estatua naturalezaz goragoko dohain bat da; 

ez daiteke beraz hartarat hel, ... 
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Honetatik — 13. Nokkoa izanen baita zure bizia dauku erakusten Fe-
deak, araberakoa aurkituko duzu Jainkoa, bizitze huntarik il-
kiren zarenean; 

Horretatik — 11. Dezagun ikus hortarik, zenbat atzarriak behar du-
gun egon, gure onik baliosena, gure fedea, ilhunberik gabe 
begiratzeko. 

Hartatik — 56. Eta Adameri hartu zuen sahets hezur hartarik, Jain-
koak egin zuen emaztea: 

Honetaz — 4. Ah! badakit; badire gizon libertinak, lur huntaz ... 
Horretaz — 12. Nola aski esker bihur Jainkoari, Fedearen dohain be-

rezi hortaz? 
14. Nahi dugu jakin zer pentsatzen zuen Katixima hortaz, ain-

tzineko kapituluan aiphatu dugun Jouffroy filosofoak? 
Hartaz — 29. Bada Jainko bat! Liburu Sainduak hartaz bethi mintzo 

dire. 
Honengan 
Horrengan 
Harengan 
Honengana 
Horrengana 
Harengana — 74. Trinitate Saindua bera, errespetu handirekin bezala 

haren ganat heldu den. 
Honengandik 
Horrengandik 
Harengandik — 68. ... eta dituen Jainko handi haren ganik dagozkanak. 
Honegatik 
Horregatik 
Hargatik — 15. Ezen, nahiz, Fedea gure adimenduaz gorago den, ez 

daiteke hargatik hoikien artean, egiazko gerlarik sekulan 
izan, ... 

17. Nahiz, Adameren bekatuaz eta bekatu horren segidez, gizo-
naren adimendua hainitz flakatua eta ilhundua den, asko egie-
tarat hel daiteke hargatik. 

Honentzat — 99. ... nik banakien; bainan erraiten dut populu hunen-
tzat, sinhest dezan zutaz egorria naizela». 

Horrentzat — 54. ... arima hura izpiritu hutsa da. Harek emaiten gaitu 
mundu huntako izaite guziez gorago. Zer estimu eta errespe-
tu izan behar dugu arima horrentzat. 

35 



Harentzat — 6. Harentzat, gezurra, gauza ona, zerbait on emaiten 
badio... 

15. ... Jainkoaz eta harentzat xoilki eginak garela... 
Hauek — 16. Eskualdun gutientzat dire hitz garratz hauk; gehien 

gehienak Elizaren eta Fedearen erakaspeneri, umilki, amo-
dioekin jarraikitzen dire. 

19. hitz hauk izkribatzen ditudalarik, ... 
Horiek — 5. Doi doia erraiten gintuen galde horiek noiztenka bederen 

izpiriturat, ethorriko dire. 
10. arbuiatu nuelakotz gauza horiek sinhetsarazi zauzkidan auto-

ritatea. 
Haiek — 20. Eta hek dire Erlijionearen zimendu hazkarrenetarik. 

85. Hirur ziren Errege hek: Gaspard, Melxior eta Balthazar. 
90. Heiek izanen dire Jesusen hamabi Apostoluak. 

Hauek 

Horiek — 1. Entseiu horiek bere frutu eta probetxuak ekarri dituzte. 
2. Horiek guziek kontsolazione handiak behar dauzkigute eman 

18. Mixterio horiek berek frogatzen dute... 
Haiek — 84. Heiek nahiko eta igurikitzen zuten Errege botheretsu 

eta gloriaz inguratua izanen zen Mesias edo salbatzaile bat. 
8. Bere buruaz bethe eta hanpatu gizon batzuek erraiten dute-

nean, ez dugula onhetsi behar gure adimenduak ongi ikusten 
duena baizen, ez dituzte, hek, gizonaren naturaleza ta beha-
rrak ongi ezagutzen, eta maizenik, itsu eta urgulutsu batzuek 
dire. 

88. Familia giristinoek, heki jarraikiz, eta hek gidatzat hartuz, 
izan lezakete mundu huntan daiteken zorion handiena: es-
posek elgar garbiki eta sainduki maitatuz. 

Hauen — 152. Apostoluen ondokoak aldiz, haukien lekukoak izan di-
re menderen mende. 

Horien — 1. Hirur debozione premiatsu horien gainean, Aphez Es-
kualdun guziek khar ederrena agertu dute. 

1. Zenbat sustatzen gintuzten eta ongian finkatzen gure hau-
rrean, giristino handi eta fermu hoikien hitzek eta egintzek! 

14. Gorago ikusi dugu, zer aurkitu izan duten eta oraino orai, zer 
aurkitzen ahal duten, gauza premiatsu hoikien gainean... 

15. Ezen, nahiz Fedea gure adimenduaz gorago den, ez daiteke 
hargatik hoikien artean, egiazko gerlarik sekulan izan, ... 
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30. Zeren hortan baitire hainitz gauza, hain ongi moldatuak eta 
ordenatuak, non, ez baita nor nahi den gai hoin zuzenki hoi-
kien egiteko (funtz. NOR) 

41. Ez da hain gaitz hoikien guzien konprenitzea, izpirituko artha 
poxi batekin. 

Haien — 4. hekien indarraz probetxatzen da bere onarentzat. 
5. Batzuek asmatu eta erran izan dute ez dela Jainko Kreatzailerik; 

mundu hau bethitik eta bere baitarik dela; hekien erranez, 
lehenik landareak, gero bestiak, ximinoak eta azkenean gizo-
nak, bere baitarik moldatu izan dire. 

6. Hekien ezin eginak ungi ikustera emaiten dauku, gure bi-
ziaren gidatzeko ez dela aski gure adimenduaren argia. 

51. Aingeru Begiralea zen, zerutik jautsia hekien laguntzera. 
116. Arima hotz, alfer eta ephelek ikas dezatela hemen, zer indar 

duten heien kontra, deabruaren amarruek. 
Hauei 

Horiei — 6. Ene ethorkiaren eta eginbideen gainean, ilhunbetan utzi 
nauten gizon hoikieri, galdegiten badiotet; eta gero, hil on-
doan, zer da? 

26. Elgar hain ongi maite zuten bihotz hoikieri, zer geldituren 
zaiote, ez badire Fedearen esperantzez sustengatuak? 

Haiei — 16. Han bilhatu dituzte, zeren baitzakiten Fedean zela itza-
lik gabeko iguzki argia. Zer zare zer gare hekieri buruegi-
teko? 

88. Familia giristinoek, heki jarraikiz, eta hek gidatzat hartuz, izan 
lezakete mundu hontan daiteken zorion handiena: esposek 
elgar garbiki eta sainduki maitatuz; 

Hauekin — 176. Beztitua izanen naiz berritz ere ene haragiez eta begi 
haukiekin berekin ikusiko dut... 

Horiekin — 45. Sakramenduak ere, Jainkozko hirur izen horiekin emai-
ten dire. 

Haiekin — 131. Jan ere zuen heiekin. 
133. Agindu zioten Izpiritu Saindua egorriko ziotela, eta hekiekin 

eta hekien ondokoekin izanen zela munduaren akabantzaraino. 
Hauetan — 164. Bainan, bilkura bat bada Eliza, behar zaio buruzagi 

bat; bilkura hortan, guziek fede, sinheste, dotrina bera dute-
naz geroztik behar dute irakastaile bat. 

1. Hirur gauza badire, azken urthe hautan. 

37 



Horietan — 31. Brancks izena zuen gizon bat zen hainitz aiphatua, lu-
rraren asko bazterretan ibili zituen urratsez, eta horietan bildu 
zuen jakitateaz. 

169. Elizaren erakaspenaren erakustaile eta argi ezin ilhunduzkoa, 
ez da gauza horietaz mintzatu nahi izan; hoikietan utzi du 
gizona... 

Haietan — 70. Bi populu izan ziren bereziki, denbora hetan aipha-
tuak;... 

Hauetako — 172. Hirur Elizako hautako menbro guziek, ... 
Horietako 
Haietako 
Hauetara 
Horietara 
Haietara — 132. Izpiritu Saindua hekietarat Mendekoste egunean etho-

rri zenetik, ... 
128. zer bozkarioa Adame eta Ebarentzat eta Abrahame, Isaak, 

Jakobe, Dabide, eta bertze hainbertzeentzat Jesusen arima le-
ku hetarat jautsi zenean! 

Hautatik — 58. Testamentu zaharraren hastean irakurtzen ditugu hitz 
hautarik: 

Horietatik — 32. Egia da populu pagano horietarik hainitz, hobeki 
erraiteko, guziak, enganatu eta oraino enganatzen dire, Jain-
koaren izaitearen juiatzeko. 

Haietatik — 29. Gure buruez gainean, zeru urdinean, iguzki distian-
ta, ilhargi eztia, izar ezin kondatuak bethi lege eta bide be-
rak segitzen dituztenak, sekulan lege hekietarik apartatu gabe. 

113. bainan nor da, hetarik, orai orhoitzen dena, nork ungi egin 
dion? 

Hauetaz — 50. Nor ez da orroitzen, Ebanjelio Sainduko hitz hautaz, ... 
Horietaz — 22. Mundua gobernatzen duten legeak egin dituen Jain-

koa, ez da, bera, lege horietaz estekatua, 
111. Bainan nola izan dezakegu atrebentzia, behar laiteken bezala, 

gauza horietaz mintzatzekoa. 
Haietaz — 21. Berak hala nahi badu, edo hobeki erraiteko, denbora 

batentzat, sahetserat utz dezazkela, hekietaz kanpo, zerbeit 
egiteko bere bothere soberanoaz. 

4. Bai, hetaz probetxatzeko, Jainkoak eman diozkan mundu hun-
tako on eta aberastasun guzien erdian bere baitan sartzen da. 

20. Ebanjelioa hetaz bezik ez da mintzo. 
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Hauengan 
Horiengan 
Haiengan 
Hauengana 
Horiengana 
Haiengana 
Hauengandik 
Horiengandik 
Haiengandik 
Hauengatik 
Horiengatik 
Haiengatik 
Hauentzat — 106. «Oi ene Aita, zioen, ez zaituk xoilki haukientzat 

othoizten, bainan ere, ni baitan sinhestea izanen duten gu-
zientzat». 

Horientzat — 24. Bai. Nahi bezain garratz zaioten, iduriz Jainkoa ager-
tzen, ez da hoikientzat ere, bizi hau bera, kontsolazionerik 
gabe, egiazko giristinoak badire; 

111. Zer probetxu izanen du hoikientzat ene odolak: Quae utilitas 
in sanguine meo? 

Haientzat — 24. Zer? Izan daitekela hoikientzat mundu huntan zo-
rionik? 

48. Aingeru erreboltatuak bentzutuak izan ziren, eta ez zen ge-
hiago lekurik izan zeruan hekientzat. 

103. Ez dutela hekientzat estimurik. 
Hauez — 45. Hitz hautaz, mixterio miragarria agertzen zaiku bere egia 

eta edertasun guzian. 
Horiez — 22. Lege horiez kanpo, eta hoikien sahetsean, berari zaiona 

egin dezake. 
Haiez — 4. Bai, hetaz probetxatzeko, Jainkoak eman diozkan mundu 

huntako on eta aberastasun guzien erdian bere baitan sar-
tzen da. 
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K R E D O 

edo 

SINHESTEN DUT ESPLIKATUA 



B A I M E N A 

Arthoski irakurtu dugu Murde Lapeyre kalonjeak Credo edo Sin-
hesten duten esplikatzeko egin duen liburua. Dadukagu, azken denbo-
ra hautan gure herrian agertu diren liburuen artean, ez dela hau gu-
tienik prezatzekoa. 

Hemen kausitzen dire giristinoak jakin behar dituen egia premia-
tsuenak, Elizako Aiten eta Teologalen esplikazionez argituak, egin aha-
la klarki, eta mintzaira garbi batean, izpiritu guzien menerat ekharriak. 

Hortakotz gogotik onhesten dugu liburu balios hori izan dadin 
inprimatua. Esperantza dugu Eskual-Herriko fededunek, lehenagoko 
usaia onei jarraikiz, eginen dutela horren irakurtzeaz beren arimen 
hazkurria. 

Baionan egina, Abendoaren 10 an 1891an. 

DIHARCE, 
Bikario-Jenerala. 
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SINHESTEN DUT ESPLIKATUA 

Zenbeit hitzekin lehen zathian 

ERLIJIONEAZ ETA FEDEAZ 

Et. LAPEYRE apezak egina 

Andre Lamaignere alhargunaren moldetegian 

Baionan, Jacques Laffiteko karrikan, 9 

1891 



ZENBEIT HITZ LEHENIK 

1 Bazter guzietarik ez da hitz hau baizen entzuten: Gure Eskual 
Herri maitean, bertzetan bezala, Fedea ilhuntzen, ttipitzen galtzen hari 
da? 

Gutarik hainitzek ezagutu izan dituzte, eta orai ere ezagutzen, hor 
hemenka, lege zaharreko giristino Eskualdun handi batzuek. Horrela 
deitzen zituzten gure aitek; giristino hazkarrak, bere fedean finkatuak, 
hala nola gure itsaso hegietan, ibai borthitzeri buruz, bethi zuzen da-
gozin harrokak; edo ere, gure mendietan, tenpesten haize borthitzeri 
buru egiten duten haitz eder eta zaharrak. 

Zenbat sustatzen gintuzten, eta ongian finkatzen, gure haurrean, 
giristino handi eta fermu hoikien hitzek eta egintzek! 

Eta, orai entzuten duguna, hau da: Joan dire denbora horiek. Non 
da, eta zer bilhakatu gure Aiten fedea? Egunetik egunerat, ilhunduz 
eta flakatuz doha. 

Osoki egia othe da gauza hori, eta behar othe dugu etsimenduan 
sartu, edo, den gutiena ere, gure kuraioa flakatzera utzi? Ez; ez zait 
iduri. 

Erran dezagun gora. Frantzia guzian, eta handizki Eskual-herrian 
kharrik beroena aphezek ekhartzen dute Jainkoaren erresuma arime-
tan begiratzeko eta gero eta gehiago hedatzeko. 

Hirur gauza badire, azken urthe hautan, Eskualdun Erretor, Aphez, 
Fraide, Beneditano, Misionest eta bertzek, arta eta khar berezi bate-
kin predikatu eta arimetan sararazi dituztenak: Aldareko Sakramen-
duaren amodioa eta Komunione Sainduaren pratika usua; Jesu-Kris-
toren Bihotz Sakratuaren alderako debozione amultsua; Arrosario sain-
dua, gure aitez hain maitatua, eta Leon XHIgarren Aita-Sainduaz han-
bat prezatua eta galdegina. Hirur debozione premiatsu horien gainean, 
Aphez Eskualdun guziek khar ederrena agertu dute. 
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Entseiu horiek bere frutu eta probetxuak ekarri dituzte. Ikusi di-
tugu Eskualdun giristino onak ardura mahain saindurat hurbiltzen. Je-
susen Bihotz Sakratuaren debozionea, bazter guzietan, ezagutua eta mai-
tatua da. Ez da orai, erran badaiteke, etxerik, familiarik Bihotz Sa-
kratuari kontsekratua ez denik: eta guziek badakite Eskual-herrian, Aita 
Beneditano Eskualdun batek bereziki bere bihotz eta amodio guzia lan 
hortan eman duela. Eta egiazki, hortan, bere komentuko eta ordenako 
debozione maitatuari jarraiki izan da. Arrosario saindua amodio han-
dian da, eta errana egun oroz, osoa ez bada, parte bat bederen, fami-
lia giristino guzietan. 

2 Horiek guziek, kontsolazione handiak behar dauzkigute eman. 
Eta hargatik, badire ere trixteziazko arrazoin handiak. Debrua ez 

dago lo. 
Egia zerbait ez othe da, dolorezko oihu samin huntan; Fedea fla-

katzen hari da gure Eskual-Herrian? Hori ere egia da hainitzentzat, 
eta guzientzat, bada hor, mehatxu bat. Ez gaitezen beraz, bake gozo 
eta faltso batean loharka. Gure Aphez khartsueri esker, ungia egiten 
bada, gaizkiaren ibaiak ere bethi goiti dohazi. Ez bagare atzarriak egoi-
ten, laster ongia itho lezakete. 

Eskual-herrian, bertzetan bezala, Fedea kordokatua da; hemen ere, 
sartzen dire liburu eta Gazeta tzarrak, Jainkoa ez deusentzat atxikitzen 
dutenak, Aita Saindua eta Eliza burlatzen, Erlijioneko gauzak eta Aphe-
zak oinen pean emaiten. 

Bai; zorigaitz handia. Irakurtze tzarrek, eta, hor hemenka, Erlijio-
nearen kontra entzuten diren hitzek flakatzen eta hirriskutan emaiten 
dute Eskualdunen Fedea. Izpirituetan eta bihotzetan Erlijionearen eta 
Elizaren errespetu eskas bat bezala sartzen hari da. Odol hotzian, orai 
ikusten diren asko gauza, ez zituzten gure aita zaharrek horrela ja-
sanen. 

Zer egin beraz? Besoak kurutza, esperantza gal, utz gaizkia, gure 
begiez ikusten dugularik, indarren hartzera? 

Badakit, Aphez Eskualdun bat ez dela, pentsu hori duenik. 
Ez dut deus zueri erakusteko, Aphez ene anaia maiteak. Erran de-

zaket hargatik, nik ere, zuek bezala, ikusi ditudala gure Eskual-herri 
maitean, Jainkoa eta debrua, ongia eta gaizkia elgarrekin gerlan. Eza-
gutzen ditut beraz ongi, zuen kontsolazione eta esperantzak, zuen pe-
nak eta trixteziak, zuen nahi on eta khartsuak. 

Zuen bihotzekin bat egiten dudalarik, liburu hau egin dut, zuen 
laguntzeko, egun guzietako zuen lan eta gudu sainduetan. Uste izan 

46 



Murde Lapeyre kalonjea 
(1840-1893) 



HAZPARNEKO 

K A L B ARIO A 
ETA 

KANTIKA ESKUARAK 
BEREN AIREEKIN 

BA.YONAN 
L. LA8SEKIIR BAITHAN IMPRIMATUA 

1892 

Hazparneko Kalbarioa liburuaren azala 



J E S U S J U D A S E Z SALDUA 

Qui aiilem Iradideral earn, dedit 
illis signum diccus : quemcumque os-
culalus fucro , ivse est, tenele eum. 
(Matth., ch. 26.) • 

Jesus saldu zuenak seinale hau 
eman zioten : Nori eta ere musu 
emancn baitiot, hura izanenda har-
tu behar duzuena. 

Gauza min ogiten duena eta nigar egin-
garria da, Jesus ikliustcaOlibotako bora-
tzcan,agonian ci'otia,odolczkoizerdibatez 
estalia; bainan liori da gauza bat kompre-
nitzcn alial duguna, Jesusck gure bekha-
tucn karga bcrc gain hartu izan zucnaz 
gcroz : Jainkoarcn justiziak bcre bidca 
segitzcn zucn. 

Bainan zcr scnlimcndu izancn dugu', 
kontsideratuz Judascn traidorekcria, eta 
nola komprcnituko dugu arima horren 
bcltztasuna? Krran daiteke, Kain anaya 
liiltzalca izan dela Ucge Zaharreko arima 
tzarrena cta bcKzena ; gisa berean eta 
orainogehiago, JudasLegeBerrian.Horra 
zertako, Kaincn cta Judascn izenak, des-
l.ustu batckin bezala aiphatzcn ditugun. 

«Jesus Judasez saldua», Lapeyreren predikua, 
Hazparneko Kalbarioan datorrena 
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LAUR-GARREN ZATHIA 

I.KIIKX KAIMTUI.UA 

Izpiritu Sainduaz 

Ikusi ililtijju «»rai arl»»Trinilatc Siiinilukn 
hirur presitnetank hia. here Jainko/ko 
iip»riti.k eniiiiten. Iktisi (Iiiuru Aila, here 
lmtlierea/ inundua e/ dettsotarik kreatu etii 
ejrin /ueuean. Agertu /aiku jroronjjo, Berho 
Dihittoa, Trinilato Saiuduko hipirren j»re-
suiiii : aiuodi(»rekin ndoratu dujai Bethlee-
iueko heiiiu. Nii/aretheko etehejin. here hi/i 
l.iui'/ko ct.i pirdcaii : ent/un ilugti here 
Khiinjt'lioa |»redikiit/.en ; harcn niirnkuilu-
i'liin e/apitu dtuxu hiireu Jainko/ko hotho-
re;i. (iero oraino ikusi iliuru kurut/Oiiren 
jxainoait «ittret/at liill/en : hirur - ptrren 
ejjiinoañ, hileu artelik |»hi/leu, herak crran 
/.iicn he/iilii : a/.kcnean. hcrropii cguncn 
hitruan, /.crtictaral ipiiten. 

•Orai kxmtsideratu hehar dii^tt Trinitate 
Siiiuduko liirtir-ptnvn presuna, I/piritu 
Saiudua, /erurat i^au haino lchcn, Sall)at-
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Credo edo Sinhesten dat Esplikatua 
(lehen edizioko orrialde bat) 



dut, denbora hautako guduen erdian, Erlijionearen ezagutza zaitekela 
harmarik hoberena eta segurena Fedearen etsaien garaitzeko. Hortik, 
lan hunen lehen pentsua. 

3 ESKUAL-HERRIKO FAMILIA GIRISTINOAK! 

Zuentzat da guziz liburu hau, zointan aurkituko baititutzue xeheki 
esplikatuak KREDOAN edo SINHESTEN DUTEAN, Apostoluek hitz 
laburretan eman dituzten Erlijioneko egia premiatsuenak. Zoin on lai-
teken, etxe bakotxean, guziek elgarrekin, egun oroz ahal bezinbatean, 
edo bederen ardura, liburu huntako kapitulu baten irakurtzea! 

Hori egiten baduzue, bethi gogoan atxikiren ditutzue zuen artzain 
onen erakaspenak; egonen zarete bethi zuen fedean hazkar, Eskualdun 
on eta giristino katoliko, Jainkoaren eta Elizaren zerbitzari leial eta 
beldur gabeak. 

E. L. 

i 
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LEHEN ZATHIA 

ERLIJIONEAZ ETA FEDEAZ 



LEHEN KAPITULUA 

Zoin den premiatsua eta beharra Erlijionearen ezagutza 

Zeru ederraren, itsaso zabal eta mendi handien sahetsean emanez, 
zer daiteke gizona, haren gorpbutzari xoilki behatzen badugu? 

Deus, erran baditake. Ur ttintta bat, hare bihi bat. 
Bainan nahi bezain flakoa izan dadien iduriz gizona, bere arimaz 

munduaren errege da. 
Adimenduaz, bere nahiari sumetitzen ditu bestia hazkarren eta 

borthitzenak; hekien indarraz probetxatzen da bere onarentzat; itsa-
soko ibaiak aphaltzen ditu, bere eskuez egin dituen untzien pean. Ze-
ruko izarrak berak bortxatzen ditu haren gidari izaitera, munduaren 
bazter guzietarat egiten dituen urrats eta kurridetan. Mendiak zilhatzen 
ditu, eta ebasten diozkate bere erraietan gordeak dagozkaten burdinak, 
zilharrak eta urreak; eta, Jainkoaz eginak izan diren aberastasun ho-
riek, bere behar eta atseginentzat antolatzen eta moldatzen ditu. 

Bainan, materiaz egina den mundu hunen mugetan gelditzen othe 
da gizona? Haren adimenduak ez othe du pentsu eta gutizia handiago 
eta gorago denik? 

Bai; hetaz probetxatzeko, Jainkoak eman diozkan mundu huntako 
on eta aberastasun guzien erdian, bere baitan sartzen da. Ikusten du, 
horiek guziak baino gorago den zerbeit badakarkela berekin, eta dio: 
Zer naiz? Nondik eta noren ganik heldu naiz? Zer da ene egitekoa 
mundu huntan? Norat noha? 

Othe da gizon bat, adimenduaz dohatua den phondutik, noiz edo 
noiz, bere kontzientziaren eta pentsuen sekretuan, galde horiek bere 
buruari egin ez diozkanik? 

Ah! badakit; badire gizon libertinak, lur huntaz gorago deus ikusi 
eta bilhatu nahi ez dutenak; bere zoriona, aberastasunetan eta aberas-
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tasunek emaiten dituzten atseginetan bilhatzen dutenak, hitz batez, ha-
ragian pulunpatuak bizi direnak; heki ez zaiote laket gauza hauki 
ohartzea. 

Gogo onez erran lezakete: Zer dire horiek guziak? Gure atsegine-
tan nahasten gaituzten amets tzar eta ilhun batzuek; bizi gaiten alege-
raki, bizi atseginetan. Zer duten gure begiek ikusten, zer gure sen-
tsuek sentitzen, badakigu. Gero zer izanen den nork daki? gerokoa, 
gero... 

5 Hori bada hainitz zoroen mintzaira, ez daiteke izan, zerbeit adimen-
du eta geroaz den gutieneko antsia dutenena. Doi doia erraiten gin-
tuen galde horiek noiztenka bederen izpiriturat ethorriko dire. Nahi 
dugu jakin zer garen, nondik heldu, eta norat hari garen. 

Hemen agertzen zaiku Erlijionearen baitezpadako beharra. 
Denbora guzietan izan dire gizon izpiritu ernekoak, argia, gauza 

hoikien gainean, bilhatu dutenak. Bainan, entseiu guzien gatik, egiaz-
ko Erlijioneaz kanpo, zenbat duda, zenbat ilhunbe, eta dena den errai-
teko, zenbat errokeria! 

Eta lehenik, Jainkoaren beraren ezagutzaren gainean! Batzuek on-
hetsi izan dituzte bi Jainko: bat ongiarena, bertzea gaizkiarena. Hai-
nitz populu izan dire Jainkotzat ezagutu eta adoratu dituztenak iguz-
kia, izarrak, lurreko bestiak eta landareak berak. 

Eta ahalgerekin erraiten dudan gauza izigarria, izan dire populuak, 
zaharretan argituenak, hala nola Grekoak eta Erromanoak, aski behera 
erori direnak, bizio tzar guzien baimena, bere Jainko faltsuetan bilha-
tzeko. Bazuten ohoingoaren Jainkoa; bazuten lohikeriarena. Hitz ba-
tez, krima itsusienak ohoratzen zituzten eta berek egiten, Erlijioneko 
gauza batzuek bezala, hartako ziren tenploetan eta urtheko egun hau-
tatu batzuetan. 

Desordena izigarri hoikien guzien erdian, nola aurki, egiazko Jainko 
osoki saindu eta perfetaren ezagutza? Urrun detzagun laster gure be-
giak, usteldura zikin hortarik, eta dezagun erran: Egiazko Erlijioneaz 
kanpo, ez da hehin ere egiazko Jainkoa ezagutua eta adoratua izan, 
berak nahi duen bezala(l). 

(1) Erran dezagun ere hargatik, ez dela sekulan, osoki itzali, gizonen artean, 
egiazko Jainkoaren ezagutza. Patriarkak, Israelgo populua, Job, hor ditugu leku-
ko, izan dituela Jainkoak, denbora guzietan, egiazko adoratzaileak; eta Paganoen 
artean berean banaka batzuek. 
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Hobeki jakin izan othe dute bederen gizona nondik heldu den? 
Horren gainean ere, zenbat erakaspen gezurrezko eta zenbat errokeria! 

Batzuek asmatu eta erran izan dute, ez dela Jainko kreatzailerik; 
mundu hau bethitik eta bere baitarik dela; hekien erranez, lehenik lan-
dareak, gero bestiak, ximinoak eta azkenean gizonak, bere baitarik mol-
datu izan dire: haitz azpitan eta lur gizenetan onddoak heldu diren be-
zalatsu. Eta oraino hemen, guk badakigu lurra badela Jainkoaz egina, eta 
lurrean ere, Jainkoaz emana onddoaren hazia edo gaia. 

Ditezkela gisa hortako zorokerietan baratu direnak, eta, bere us-
tez, gizon argituak! Nola erakustera emaiten daukuten zoin den laburra 
gizonaren adimendua, egiazko Erlijioneaz argitua ez denean! 

Baina, gisa hortakoa balitz gizonaren ethorkia, zer luke mundu hun-
tan egiteko? Zer behar luke bilhatu, hemen iragaiteko dituen egun la-
burretan? 

Ez du nahiko hitz hau baizen entzun: Bizi nadin atseginetan; goza 
ongi, lehenik, biziaren primaderaz, eta gero, bil aberastasunak, zer nahi 
den bidez. Bertutea? Zer da hori? Zer da zuzena, zer justizia, ez balin-
bada ni baino gorago Jainko bat, ene Egilea eta Nausia, ene egintzen 
juiatzeko? 

Eta horrela eginen du. Harentzat, gezurra, gauza ona, zerbait on 
emaiten badio; ohointza, balentria ederra, ez bada atxemana; adixkide 
baten enganatzea, haren etxeari eta familiari bakearen kentzea, zer atse-
gina, bere tzarkerietan, zerbeit probetxu aurkitzen ahal badu. 

Lehen ere segurki izan dire, Jesu-Kristoren Erlijioneak mundua orai-
no argitu ez zuenean, gizon aiphatu eta izpiritu 'handikoak. 

Nola bada, gizon argitu eta aiphatu horiek, hala baitire Platon, Aris-
tote eta bertze asko, hainbertzetaraino errebelatu izan dire, gizonen bi-
zia gidatu nahi izan dutenean, eta erakutsi nola behar den Jainkoa ado-
ratu eta zerbitzatu? Zertako hekien liburu eta erakaspen ederretan, han-
bat gauza egiaren eta adimendu zuzen baten kontrakoak, giristino legean 
altxatua den haur ttipi batek errexki xuxen letzazkenak? 

Hekien ezin eginak, ungi ikustera emaiten dauku, gure biziaren gi-
datzeko ez dela aski gure adimenduaren argia. 

Ene ethorkiaren eta eginbideen gainean, ilhunbetan utzi nauten gi-
zon hoikieri, galdegiten badiotet: Eta gero, hil ondoan, zer da? Zer iza-
nen da ene zortea? Batzuek erraiten dautet: hil ondoan, pausu ezti bat, lo 
bat sekulan akabantzarik izanen ez duena. Bertze batzuek: hil ondoan 
ez da deus gehiago gutarik gelditzen. Zer da arima, diote? Hitz bat, eta 
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bertze deus; beraz gorphutza lurrean ustelduko da, harrek janen dute, 
eta oro akabo hortan. 

7 Horra zertarat garamaten Erlijioneaz eta Fedeaz argituak ez diren 
erakaspenak. Ez, ez dugu sekulan hori onhetsiko; badugu arima bat; 
kontzientzia bat badugu ongiaren eta gaizkiaren juiatzeko; sentitzen du-
gu badela bertze bizi bat, hunen ondotik, zointan, ungia eta bertutea 
saristatuak, gaizkia eta bekatua gaztigatuak izanen baitire. 

Bainan zerk du, gu baitan, finkatzen eta hazkartzen sinheste hori, 
duda guziak, den ttipienak ere, kentzeko moldean? Jainkozko erakas-
pen naturalezaz goragoko batek; Erlijionearen ezagutzak, Fedeak. 

Horrek dauku segurki erakasten, Jainkoak eginak eta haren kreatu-
rak garela; bizi labur hunekin ez direla guziak akabo, bainan bethiereko 
bertze bizi batentzat eginak garela. Horrek dauku erakusten, bethi-ere-
ko bizitze zorionezkoa ardietsi nahi badugu, zer behar dugun egin: gaiz-
kiari ihes, eta ongiari jarraiki. 

Ez da hortan baratzen. Bere erakaspenak osatzen ditu, erranez, zer 
den gaizki eta zer ongi, eta beraz, nola heltzen ahal garen akabantzarik 
izanen ez duen zorionerat. 

Lauda dezagun, Fedea eman daukun Jainko ona eta handia: Fedea, 
argi saindua, munduko nahasmendu eta gezur guzien erdian, segurki 
gure urratsak zerurat gidatzen dituena. 
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BI-GARREN KAPITULUA 

Gizona baitan den Fedearen eta Erlijionearen beharra. 

San Thomasek erran du arrazoin handirekin: hirur gauza beharrak 
dire salbamenduaren egiteko: jakin zer behar den sinhetsi, jakin zer 
behar den gutiziatu edo nahi izan, eta azkenian, zer behar den egin(l). 

Hirur gauza horien gainean, ez dute jakin ahal izan zer erran, Fe-
deaz argituak ez ziren gizonek, nahi bezain aiphatuak eta jakintsunak 
izan gatik bertze hainitz gauzetan. 

Ez dute erran ahal izan: nondik eta noren ganik heldu den gizona, 
norat dohan eta zer duen mundu huntan egiteko. Are gutiago oraino: 
zer den Jainkoa, eta nola behar dugun adoratu; zer obligazione eta 
eginbide hertxiak ditugun Jainkoaren, gure buruen, eta gure iduriko 
gizonen alderat. 

Gauza premiatsu hoikien gainean, ez dugu aurkitzen jakintsun pa-
ganoetan, dudarik baizen, eta askotan erakaspen falsoenak eta iziga-
rrienak. 

Hain urrun joan izan da gizonen itsumendua, non, denbora ba-
tean, kreatura guziak, erran behar bada, adoratzen baitzituzten. Egiaz-
ko Jainkoa, bakarrik adoratu beharra, hura zen adoratzen ez zutena, 
dio Bossuetek. 

Erran dezagun berritz ere, jadanik aintzineko kapituluan aditzera 
eman duguna: Fedeaz argituak direnetan, nor-naik, haur ttipi batek be-
rak, bere katiximarekin, badaki, gauza premiatsu guzien gainean, So-
kratek, Platonek, Aristotelek eta bertze jakintsun pagano aiphatuenek, 
bere adimendu xoilaz, jakin ahal izan duten baino mila aldiz gehiago. 

Eta hori, Fedeaz argitua delakotz. 
Zer da bada Fedea? 

(1) Tria sunt homini necessaria ad salutem, scilicet, scientia credendorum, 
scientia desiderandorum et scientia operandorum. (S. Th. Opusc. IV). 

55 



Fedea da Jainkoaren dohain bat, eta denbora berean bertute bat, 
zointaz fermuki sinhesten baititugu Jainkoak bere Elizari irakatsi dioz-
kan gauza guziak. 

Jainkoa egia bera da; ez daiteke beraz errebela, eta ez gaitzazke 
ere engana. Horra zerk egiten duen gure sinhestearen segurantza eta 
bake osoa. 

Ez naute, menturaz, hainitzek errexki ongi hartuko, erraiten ba-
diotet, gizona bere baitarik edo bere naturalezaz ekharria dela, bere 
adimenduaren aphaltzera autoritate baten aintzinean, erran nahi dut, 
bertzeen erranaren sinhestera. 

Bere buruaz bethe eta hanpatu gizon batzuek erraiten dutenean, ez 
dugula onhetsi behar gure adimenduak ongi ikusten duena baizen, ez 
dituzte, hek, gizonaren naturaleza eta beharrak ongi ezagutzen, eta 
maizenik, itsu eta urgulutsu batzuek dire. 

Hain ongi konprenitu izan dute paganoek berek, gizona baitan den 
Jainkoaren beharra, non erran baitute, gizona animalia Jainkotiar bat 
dela. Bai, gizonak badakarke bere baitan Jainkoaren beharra. Senti-
mendu hori flaka edo errebela daiteke; ez daiteke hil osoki. 

9 Eta horra zertako, bai lehen, bai eta orai, egiazko Erlijionea es-
kastu zaiotelakotz, Erlijionerik batere gabe egonen diren baino lehen, 
populu paganoek munstrokeria izigarrienak sinhetsiko eta asmatuko 
dituzten. Ez da populurik, bere gisako Erlijione bat ez duenik, bere 
pratika eta sakrifizioekin. 

Ejiptoko, Kaldeako, Chinako, Indiako populuek izan dituzte bere 
Erlijioneak; Erlijione, gizonen pasionez eta adimenduaren flakezaz il-
hunduak, eta, hainitz erakaspen eta pratika tzarretan errebelatuak, nahi 
dut. Bainan horrek berak ez othe dauku ikustera emaiten ez daitekela 
gizona bizi Erlijionea gabe? Erlijione bat gabe egonen den baino le-
hen, berak bat asmatuko du: kreaturak, edo bere eskuez egin Jainko 
faltsoak adoratuko ditu. 

Zoin den handia Fede katolikoa duenaren zoriona eta bihotzeko 
sosegua! Untzi baten maxtruak Norteko izarraz gidatua denean, ba-
daki bide segura, itsaso zabalaren erdian; badaki non dabilan, zer 
bide behar duen hartu porturat heltzeko, nola, harroka eta kosta lan-
jeroseri ihes eginen dioten; eta hedoi beltzek izarra itzaltzen badiote, 
badu hargatik bere orratza, gida salbatzailea, non aurkitzen den, ira-
kusten dioena. 
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Gisa berean fede-duna. Bizi huntako itsaso zabal, lanjerez eta ka-
lernaz bethearen erdian, badu gidari, Fedea, izar distianta, sekulan i-
tzaltzen eta tokiz mudatzen ez dena; izar horrek irakusten dio zer bide 
behar duen segitu, segurki heltzeko, bilhatzen duen zeruko portu eter-
nalerat. Eta noizik behin, pasionek, naturalezaren flakezek itzaltzen ba-
diote Fedearen argia, badaki norat joan; hor da Eliza, Fedearen zain-
tzaile ezin enganatuzkoa, ilhunbe guziak ezeztatzen eta urruntzen di-
tuena. 

Bainan, untzi gaixo bat emagun, tenpesta eta kalerna ikharagarri 
batean hartua, kostako harrokeri hurbil; hedoi beltzen gibelean iza-
rra gordea; orratza galdua; mastak eroriak; lema zathikatua. Zer egin 
dezake untzi harek? Itsaso hasarraren jostagailu bilhakatua, galtzea se-
gura du. 

Ez othe da hori Fede gabekoaren itxura sobera egiazkoa? Izpiri-
tuko ilhunbeen eta bihotzeko pasionen tenpesten erdian hartua, ez ar-
gi bat, ez gidari bat; ezin jakin norat dohan, zer egin behar duen, zer 
bilhakatuko den heriotzetik lekora. Oi! zer bizitze trixte eta tormen-
tatua! Ezen, bere ilhunbe guzien erdian, duda bat bederen oraino gel-
ditzen zaio. Nahi bezain errebelatua izan dadien, ez du osoki galdu 
ahal izan, ongiaren sentimendua, Nausi soberano baten justiziaren bel-
durra eta bethiereko zorionaren gutizia. 

Ez du oraino hainitz urthe, hil izan dela Frantzian filosofo jakin-
tsun aiphatu bat. Jouffroy zen haren izena. Zoin den nigar egingarri ikus-
tea, Fede eskasetik zenbat pairatu izan duen! 

10 Berak zer dion, entzun dezagun. 

«Sorthu nintzen buraso Jainkotiarretarik eta, Fede katolikoa, men-
»de hunen hastapenean, oraino hazkar zagoen leku batean. Irakutsi 
»zautaten haur haurretik, gizonaren geroko zortea estimatzen eta pre-
»zatzen, eta arimaren artha, biziko egiteko handiena eta premiatsuena 
»dela; eta geroago oraino, altxatua izan nintzen moldeak, hazkartu zuen 
»ni baitan sentimendu hori: 

»Banakien, mundu huntan zer bide behar nuen segitu, zertarat be-
»har nintzen heldu, bertzean. Ene Jainkoa maite nuen, enetzat zituen 
»xede onak zirelakotz; zorionean eta bakean bizi nintzen; ezen, aurki-
»tzen nuen ene sosegua, fede bizi eta dudarik gabeko hortan; emaiten 
»zautan, erakaspen bat gizonarentzat premiatsu diren gauza guziak ar-
»gitzen zituena». 
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Baina zorigaitzean, ez zuen bake horrek bethi iraun. Jouffroy bizi 
zen mende eta mundu tzar batean; Erlijionearen eta Fedearen kontra-
ko hainitz erakaspen zabiltzan airean. Kuriostasun lanjeros batetarat le-
rratu zen. Bertze hainitzek bezala, edan zuen gezurraren pozoina; eta 
emeki emeki, bera ohartzen ez zelarik, duda sarthu zen haren ariman; 
Fedea galdu zuen. 

Ez zezaken, hargatik, bere izpiritua urrunt osoki, Erlijioneko pen-
tsamenduetarik eta ikusi zuen noizbeit zer estatu deithoragarrirat ero-
ria zen. 

Arima urrikaltzekoa! Jouffroy bera oraino mintzo zaiku, nigarrez 
bustiak iduri duten hitz haukietan: 

«Sekulan, ez, sekulan ez dut ahantziko, Abendu ilhabeteko arrats 
»hura, zointan urratu baitzen, ene fede eskasa gordetzen zautan beloa. 
»Kanbara pobre eta bertxi hartan entzuten ditut oraino ene urratsak; 
»pausua hartzeko spaldion iragana gatik, laket zitzaitan oraino 
»harat-hunat ibiltzea... bazohazen orenak, batzuek bertzeen ondotik, eta 
»ez nintzen ohartzen... arimako antsia handi batean, uzten nuen ene 
»izpiritua joaitera bere pentsamenduetarat...Alferretan, ene sinheste 
»ondarreri estekatzera hari nintzen, ithotzera dohan gizona, untziko zur 
»puska bati lotzen eta josten den bezala; alferretan, ikaratua, ikusiz ene 
»oinen pean egiten hari zen putzu eta leze beltza, begiak itzultzen ni-
»tuen ene haurtasuneko urthetarat, ene etxekoetarat, sor lekurat, maite 
»eta errespetatzen nituen gauza guzietarat... Ikusi nuen, orduan, ez 
»zela deus gehiago ene ariman xutik gelditzen; sinhetsi nituen gauza 
»guziak, Jainkoaren, ene buruaren eta ene zortearen gainean, bizi hun-
»tan eta bertzean, ez nituen gehiago sinhesten; arbuiatu nuelakotz gau-
»za horiek sinhetsarazi zauzkidan autoritatea. 

...»Nola erran, zer eta nolakoa izan zen memento hura enetzat! 
»Goiz aldera, unhatua, akitua, etzan nintzen ene ohearen gainean; idu-
»ritu zitzaitan, hain alegera eta bozkarioz bethea izan zen, ene biziko 
»lehen parte hura, itzali zela; hasten zela, enetzat, bertze bizitze bat, 
»pisua, desertu baten parekoa, zointan beharko bainuen bizi, bakarrik, 
»ene pensamendu ilhunekin.» 

11 Zer erakaspena guzientzat ixtorio nigar egingarri huntan! Jouffroy 
buraso giristinoetarik sorthu zen eta berak dion bezala, giristinoki al-
txatua izan zen. Bertzalde, izpirituko eta bihotzeko dohainez aberats zela, 
bere mintzairak aski ikusterat emaiten dauku. Bainan fede gabeko nausien 
erakaspenek eta irakurtze tzarrek errebelatu zuten. Dezagun ikus hor-
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tarik, zenbat atzarriak behar dugun egon, gure onik baliosena, gure fe-
dea, ilhunberik gabe begiratzeko. Zer gintezke hura gabe, Jouffroy zen 
bezain izpiritu argituetan, fede eskasak, eskas bat hain ilhuna eta hain 
trixtea izten duenaz geroz? 

Belarriak eta arima detzagun bethi idek Fedearen, Elizaren, Aita 
Sainduaren hitzeri, eta ez dugu errebelatzeko beldurrik izanen. Urguluak 
galdu du gizona; urguluak oraino galtzen du. Izan gaiten umil Fedearen 
eta Elizaren erakaspeneri buruz; umiltasun horrek eginen du gure se-
gurantza, bai eta ere handitasuna. 
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HIRUR-GARREN KAPITULUA 

Zer on eta argi daukun Fedeak emaiten 

12 Ikusi dugu, egiazko Erlijioneaz eta Fedeaz gabetuak diren gizonek 
ez dezaketela segurki jakin, zer diren eta norat dohazin. Errebelatu 
batzuek bezala bizi dire mundu huntan. Aintzineko kapituluan erran 
dugun etsenpluak, aski eman dauku ikustera. 

Dudak, izpirituko ilhunbeak, gauza premiatsuenen gairiean; biho-
tzeko deboilamenduak, eta, ardura, Jainkoaren justiziaren beldurra-
rekin, bizi guziko pozoina eta sofritzea; horra Fede-gabekoen eta Fe-
dea galdu dutenen zortea. 

Bainan, guk, Fede-dunek, zenbat behar dugun prezatu Fedearen 
dohain baliosa! Zer argia adimenduarentzat, eta zer gozoa bihotzaren-
tzat! Zer indarra eta sustengua bizi huntako nahi-gabe eta atse-gabeen 
jasaiteko! Zer nahi gertakarien erdian, hor da bethi Fedea, argitzen 
eta gidatzen gaituena, eta zeruan irakusten daukuna, bizi huntako gu-
du eta jasan-gogorren akabantza eta sari ederra. 

Nola aski esker bihur Jainkoari, Fedearen dohain berezi hortaz? 
Hainbertze jendetze, munduaren bazterretan, eta, gutartean berean, 
hainbertze arima Fedearen argiez gabetuak dagozin denboran, guk, 
izan dugu giristino-herri khartsu batean sortzeko zorte ona. 

Sorthu garen ordutik, gure aita-amek eramanarazi gaituzte tenplo 
saindurat, gure herriko elizarat; eta han, gure kopetaren gainerat 
aphezak ur Saindua ixurtzen zuelarik, Jainkoaren eta Elizaren haur 
eginak izan gare. 

Gure aitaren eta amaren izenekin ikasi ditugun lehen hitzak izan 
dire Jesusen eta Mariaren izen Sainduak. Doidoia handitzearekin, ama 
giristino batek bere belhaunen gainean hartzen gintuelarik, bi musuen 
artean erran dauku, badugula Aita bat zeruan, hura behar dugula mai-
tatu eta hari othoitz egin. 
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Geroago, irakaspen hazkarrago baten errezibitzeko gai izan denean 
gure adimendua, Jesu-Kristoren Aphezek gure amaren besoetan hartu 
gaituzte, Eliza Sainduaren izenean eta haren autoritatez, Fedean hobe-
ki oraino argitzeko. Eta orduan, pagano jakintsunenek, bere argi xoilez, 
jakin ahal ez dituzten egiak ikasi ditugu. 

13 Ikusi dugu Jainkoaz kreatuak eta eginak garela; baditugula Jain-
koaren alderat adorazionezko, esker onezko, eta amodiozko eginbideak. 
Ikasi dugu paseatzaile batzuek garela mundu huntan, ez dela hemen 
gure bethiko egoitza, bainan bertze bat behar dugula bilhatu, eta ber-
tuteaz merezitu. 

Horrela, izpiritua Fedeaz argitua; bihotza, othoitzaz eta Elizak emai-
ten dauzkigun sakramenduez sustatua eta hazkartua fidantziarekin sar-
tu gare mundu huntako gudu handian. Beldurrik gabe eta kuraiarekin, 
hartu dugu, askotan hain dorphea den biziaren karga, bere eginbide 
guziekin. Fede kontsolagarriak, gure bihotzen altxagarri, zer nahi den 
gertakarietan, irakusten dauku zerua; zerua, bethi-ereko gure pausua 
eta zoriona. 

Bi hitzez erraiteko, Fedea da gure argia eta gure ona. Segurantza 
osoarekin erakusten dauku nondik heldu garen eta norat gohazin: Jain-
koaz eginak gare, eta haren ganat behar dugu joan. Hortan da gure bi-
zitzearen legea, hortan gure egintzen erregela. Nolakoa izanen baita 
zure bizia, dauku erakusten Fedeak, araberakoa aurkituko duzu Jain-
koa, bizitze huntarik ilkiren zarenean; sariztatzaile on eta aberatsa, zer-
bitzari onarentzat; juie justu eta garratza, gaizki egilearentzat. 

14 Gorago ikusi dugu, zer aurkitu izan duten eta oraino orai, zer 
aurkitzen ahal duten, gauza premiatsu hoikien gainean, Fedeaz argituak 
ez diren gizon aiphatuenek. Den hoberenean ere, duda trixte bat, iz-
piritua eta bihotza ilhunbetan uzten dituena. 

Fedea beraz, Erlijionearen ezagutza, eta, erran dezagun lañoki, ka-
tixima, haur haurretik, eskuetan izan dugun liburu ttipia, horra gure 
argia eta kontsolagarria. 

Na'hi dugu jakin zer pentsatzen zuen katixima hortaz, aintzineko 
kapituluan aiphatu dugun Jouffroy filosofoak? Entzun dezagun: 

«Bada, zioen, haurreri ikas-arazten den liburutto bat... Irakur za-
»zu: Katixima da. Galde guzien errepusta hortan aurkituko duzu... 
»Galdegiten baduzu giristino bati, nondik heldu den gizona, badaki; 
»norat dohan, badaki; zer egin behar duen harat heltzeko, badaki. Gal-
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»degin zazu, haur ttipitto gaixo horri, zerentzat den mundu behere hun-
»tan, eta zer izanen den hartaz, hil ondoan, errepustarik ederrena 
»emanen dautzu. Munduaren eta gizonaren hastea; gizonaren egitekoa 
»bizi huntan, zer behar den bilhakatu bertzean, horiek guziak bada-
»kizka. Gizonaren eginbideak, Jainkoaren, eta gizon lagunen alderat, 
»horietan guzietan argitua da ... Horra, zion oraino, zer deitzen dudan 
»Erlijione handi bat.» 

Zoin den nigar-egingarri hoin ederki Fedeaz mintzo den gizon ba-
tek, fedea galdua izaitea! 
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LAUR-GARREN KAPITULUA 

Fedea ez dohala gure adimenduaren kontra 

Zoin den beharra Fedea, argi distiant eta enganatzen ahal ez gai-
tuena, ikusi dugu, laburzki. 

Jadan erranak bi hitzetan hesteko, Fedeak segurantza osoarekin era-
kusten dauku, Jainkoaz eta harentzat xoilki eginak garela eta bethiere-
ko zorionerat heltzeko, garela mundu huntan emanak. Erakusten dauku 
ere zer dugun hortarakotz egiteko. Ez du deus ilhunbean uzten; Fedeaz 
gidatua dena segurean dabila, biziko kalerna eta deboilamendu guzien 
erdian. 

Traba bat aurkitzen du bai bere bidean? Badaki nola behar dion 
ihes egin. Bere jaidura tzarrek nahi dute bethiereko zorionetik urrun-
du? Badaki non behar duen indarra bilhatu eta nola garaia eraman. 

Horra zer dugun aintzineko kapituluetan ikusi. 
Erranen daut menturaz norbeitek. Fedea! Bainan Fedearen era-

kaspenetarik hainitz ene adimenduaren kontra dohazi. Eta bada, nik, 
ez dezaket onhets ene adimenduak onhesten duena baizen. Ene argia 
eta gidaria, ene adimendua da. 

Huna zer, gisa hortako gizon urgulutsueri, ihardesten zioten Aita 
Saindu Pio IXak, mundu katolikoari egin zion lehen letra, edo, En-
ziklikan, Elizaren mintzairan erraiten den bezala: 

«Ez daiteke deus asma zoroagorik, inpioagorik, eta adimenduaren 
beraren kontra gehiago dohanik. Ezen, nahiz, Fedea gure adimenduaz 
gorago den, ez daiteke hargatik hoikien artean, egiazko gerlarik seku-
lan izan, zeren biak Jainko beraren ganik heldu baitzaizkigu; eta, Jain-
koa da egia eternalaren ithurri bakarra, ezin mudatuzkoa. Horrela, adi-
mendu zuzenak eta Fedeak behar dute elgar lagundu, adimenduak, era-
kustera emanez, eta sustengatuz Fedearen egia; Fedeak aldiz, gure adi-

5 
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mendua begiratuz gezur guzietarik, argitzen eta hazkartzen duelarik eta 
osatzen Jainkozko gauzen ezagutzaz eta jakitateaz»(l). 

Erran behar dugu atsegin handirekin, Pio IXa Aita-Sainduaren era-
kaspenaren kontra dohazin guti aurkitzen dire gure Eskualdunetan. 
Fedea badu Eskualdunak eta bere fedeari iratxekitzen du. Fedea, bere 
amaren esnearekin edan izan du. Haren odolean da, eta hezur fuinetan; 
federik gabeko Eskualduna, Eskualdun arnegatu bat laiteke, kanpo he-
rrietako haize tzar zenbeitek ekharri luken hazi pozoindatua. 

Bainan gutiak badire ere, badire zenbeit holako Eskual-herrian be-
rean; edo bederen, egiaz ez bada, balentriaz holakoak agertzen direnak. 

16 Zenbat izkribu eta gazeta tzar, gure herrietan ezagutuak ez zirenak 
orai arte, Erlijionea eta haren mixterio sainduak burlatzen dituztenak, 
Eliza eta Elizaren minixtroak mezprezatzen eta gezurrez belzten? Ho-
rrela, sekulan lo ez dagoen ifernuko etsaiak, bilhatzen du gure fedea-
ren kordokatzea. 

Diozu, oi zu! zure ustez gizon jakintsuna, zure adimendua kolpa-
tzen duela fedeak, eta ez duzula nahi, zure izpirituak onhesten duena 
baizen sinhetsi. 

Oi! Ez balitz gauza hain premia handikoa, zer hirri egiteko gutizia 
eman zinezaken! Beraz, zure iduriz, Agustin, Thomas, Bonaventura, 
Bossuet, Kepler, Newton, Paskual, Leibnitz, guzien artean osoki ja-
kintsunak, eta guziez hala iratxekiak izpiritu ttipi eta flako batzuek 
ziren. 

Izpiritu argitu guziek, erregetzat dagozkate jakintsunen artean, orai 
aiphatu ditugun gizon handiak, eta hargatik, umilki, Fedearen erakas-
penen pean, bere adimendua aphaldu izan dute. Fedean aurkitu izan 
dituzte bere argirik segurenak. Han bilhatu dituzte, zeren baitzakiten, 
Fedean zela itzalik gabeko iguzki argia. Zer zare, zer gare hekieri bu-
ruegiteko? 

Ikusten dut orai eta pozi bat enthelegatzen. Zure buraso giristinoek 
ikasarazi dautzute irakurtzen. Soseko gazeta tzar bat erosten duzu eta 
ahal bezala irakurtzen. Konprenitzen duzuna, konpreni; gaineratekoan, 
zure iduriko, eta oraino tzarrago batzuek, ostatuetan eta bertzetan errai-
ten dituztenak, har, Ebanjelioko egiak balire bezala. Eta uste izan du-
zu orduan, bazinduela zuzena, Jainkoaren bothereari izarien ezartzekoa, 
Elizaren eta haren erakaspenen juiatzekoa. 

(1) Pio IX* Enzi. «Qui Pluribus jam» Hazil, 9an 1846""». 
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Utz nazazu erraiterat; zure jakin eskasak ez du parerik, zure ur-
gulu zoroa baizen. 

Eskualdun gutientzat dire hitz garratz hauk; gehien gehienak Eli-
zaren eta Fedearen erakaspeneri, umilki, amodioekin jarraikitzen dire. 

Bainan, on eta behar da, Fedea argitua izan dadien; jakin dezan 
bakotxak, nola ihardets, hortik edo hemendik entzuten dituen Erlijio-
nearen kontrako hitz tzarreri. 

Horra zertako, xehatuko ditugun oraino asko gauza, segidako ka-
pituluan. 
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BORTZ-GARREN KAPITULUA 

Mixterioez 

17 Bi argi edo bi gida eman diozka Jainkoak gizonari egiarat heltze-
ko. Bat, argi naturala, gizon bakotxak berekin sortzean dakarkena: hu-
ra da arrazoia edo adimendua. 

Bertze argi bat da, surnaturala deitzen duguna, gure arrazoiaren eta 
adimenduaren argiez goragokoa. Profeten eta bereziki Jesu-Kristo Gi-
zon eginaren medioz emana izan zaikuna. Hau aurkitzen dugu Fedean 
edo Elizaren erakaspenetan. 

Bada, bi argi horiek, adimendua eta Fedea, Jainko beraren ganik 
heldu direlakotz, ez daitezke bat bertzearekin guduan izan, ez dezake-
te batek bertzea kolpa. 

Ez da Jainko bat baizen, ez eta ere egia bat baizen. Gure adimen-
duak eta Fedeak ithurri eta sortze bera dute Jainkoa baitan: bi argi 
dire, bat bertzea baino ederragoa eta distiantagoa iguzki beretik ilki-
tzen direnak. 

Nahiz, Adameren bekatuaz eta bekatu horren segidez, gizonaren 
adimendua hainitz flakatua eta ilhundua den, asko egietarat hel daite-
ke hargatik. Hala nola: mundu hau ez dela bere baitarik, baduela Egi-
le bat; lurrean, zeruetan, izarretan ikusten dugun ordenantza ederrak 
ordenatzaile bat frogatzen duela, etxe eder edo bertze obra batek egi-
le aitu eta jakin bat frogatzen duen bezala. Hala nola ere; ongia eta 
gaizkia ez direla gauza bera: ongiari saria zor zaiola, gaizkiari gaztigua. 

Bainan, hargatik, hainitz dezaken arren gizonaren adimenduak edo 
arrazoiak, baditu bere mugarriak; ez dezakegu ausartzia zoroa izan, egia 
osoa badakigula, eta ez dela Jainkoaren jakitatea gurea baino urruna-
go hedatzen. Uste izaitea, errokerietan handiena laiteke. 

Hola nahi badu beraz Jainkoak, gure onetan, hobeki oraino gure 
argitzeko, asko egia agertzen ahal dauzkigu gure adimenduaz gorago 
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direnak. Guretzat duen amodioan eta ekarraian, hola nahi badu Jain-
koak, nor errenkura daiteke? 

Bada, gure adimenduaz gorago diren, eta bertze molde batez Jain-
koak erakusten dauzkigun egia horiek, deitzen ditugu mixterioak. 

Argi guziek ez dute indar eta hedadura bera; iguzkiaren argiak 
urrunago dakarke eta hobeki distiatzen du, ezen ez olio argiak. Gisa 
berean, hainitz egia, Jainkoak, Fedeaz agertzen dauzkigu, gure adimen-
du flakoaz ikusten ahal ez ditugunak. Diot, berritz ere, zer da hortan, 
gure zentzu zuzenaren kontra dohanik? Jainkoa bezain argituak eta ja-
kintsunak othe gare? Norat nahi itzul zaitezen, zioen Voltaire inpioak 
berak, bi gauza behar ditutzu aithortu: zure jakin eskasa, eta Jain-
koaren bothere mugarri gabekoa. 

Dezagun beraz erran: nahiz ez ditugun Erlijioneko mixterioak oso-
ki konprenitzen ahal, gure izpiritu flakoaz gorago direlakotz, konpre-
nitzen dugu hargatik, izan ditezkela, gehiago diot, badirela mixterioak: 
erran nahi da gauza, egia batzuek, gure adimenduaz goragokoak, Jain-
koaren adimendu eta jakitate mugarri gabekoetan direnak, eta bere 
amodio miragarrian, erakutsi nahi izan dauzkigunak. 

Zer gare, gu, izpiritu flako eta herbalak, Jainkoa baitan diren egia 
guziak jakin nahi izaiteko? Zer gare, Jainkoari erraiteko: Ene adimen-
duak konpreni ez dezakena ez daiteke egia izan, zuk, zer nahi den 
erranik ere? 

Zer atrebentzia! Zer errokeria, Jainkoa gure neurrian eman nahi 
izaitea, konprenitu nahi izaitea, harek bere Jainkozko argiekin konpre-
nitzen dituen eta dakizkan gauza guziak! 

Gehiago erranen dut. Mixteriorik ez luken Erlijionea ez laiteke 
egiazko Erlijionea. Jainkoa mugarririk gabekoa da bere izaite eta per-
fezionetan, mugarririk gabekoa ere bere obretan agertzerat emaiten duen 
botherean eta amodioan. Nola beraz, gisa guziz herstua den adimendu 
batek, nola baita gizonarena, horiek guziak osoki konpreni detzazke? 

Mixterio horiek berek frogatzen dute beraz, Jainkozkoa dela gure Er-
lijionea, ez gizonek egina. 

Bainan, mixterioak, edo, guk ezin konprenituzko gauzak, ez 
othe dire bada Erlijionean baizik aurkitzen? Mixterioen erdian bizi 
gare. Gizon ez deusa! Erran diezadazu zer den, gure pentsamenduak, 
burdin hari baten medioz, urrunerat eramaten dituen indar hori? Izen 
bat eman diogu, zer den ez dakigu: Mixterioa! Erran diezadazu, nola, 
ene arima eta gorphutza, bat, izpiritu hutsa, bertzea materia, erran nahi 
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da, iduriz bat bertzearen kontra dohazin bi izaite, elgarrekin juntatuak 
diren, gizon bakar bat egiteko gisan? Mixterioa! Erran diezadazu, nola, 
ene mihia higituz mintzo naizelarik, edo, hitz hauk izkribatzen ditu-
dalarik, ene sentimenduak ene arimatik zure arimarat dohazin? Mix-
terioa! 

Mixterioz inguratuak gare bizi huntako gauza naturaletan beretan. 
Nola beraz ez onhets, balinbadire Jainkozko gauzetan gure adimenduaz 
goragokoak? 

Kontrarioa laiteke espantitzeko; hanbat da Jainkoa gutaz gorago! 
Ez dezagun beraz bilha, eian, hau edo hura, gure adimendu xoila-

rekin konprenitzen ahal dugun. 
Jainkoa eta haren Eliza mintzatu izan diren mementotik, erran de-

zagun: Jauna, sinhesten dut: CREDO! sinhesten dut, zeren, zuk, egia 
bera zarenak, erakutsi baideraukuzu. 

Horra salbatzen gaituen egiazko giristino fedea. 
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SEI-GARREN KAPITULUA 

Mirakuiluez 

Gure Erlijio sainduan badiren bezala mixterioak, erran nahi baita, 
aintzinean esplikatua izan dena, gure adimenduaz goragoko egiak, ba-
dire ere mirakuiluak; eta hek dire Erlijionearen zimendu hazkarreneta-
rik; ezen miraikuilua Jainkozko obra bat da. 

Hemen ere, zenbat gauza, hainitzen izpirituetan xuxendu behar 
direnak! 

Entzuten ditut Erlijionearen etsaiak erraiten dautedala: «Fedearen 
erakaspenetan, mixterioaz bertzalde, bada oraino gauza bat onhets ez 
dezakeguna; hura da mirakuilua. Bada zure erranetan, bethi eta be-
thi, mirakuilua aurkitzen dugu. Ebanjelioa hetaz bezik ez da mintzo. 
Erran daiteke, predikatzen daukuzun sinheste guzia, mirakuiluen gai-
nean jarria eta finkatua dela. Ken beraz mirakuilua, eta Fedea eta Er-
lijionea airean gelditzen dire. Bada, zuk, mirakuilua deitzen duzuna, 
niri zait ez daiteken gauza bat». 

Horra zer erraiten dautan inpioak, Fede gabeak. 
Nik erranen diot aldiz: zoro eta adimendu gabe bat bezala mintzo 

zare. 
Diozu: Mirakuilurik ez daiteke izan: beraz ez dire izan. 
Nik erraiten dautzut: Izan dire mirakuiluak, beraz izan daitezke. 
Mintzo zare, zu, zure pentsuen arabera; ni mintzo naiz, aldiz, du-

dan ezin emanezko lekukotasunez seguratuak diren gauzen gainean fin-
katzen naizelarik. Hortan da ene garaia, laster zeronek aithortu behar-
ko duzun bezala. 

Mirakuiluak, gauza ageri batzuek dire, gure begiek ikusten eta 
gure eskuek unkitzen ahal dituztenak. 

Huna hementxe, itsu bat: norbeitek unkitzen diozka begiak eta 
erraiten dio: «nahi dut izan zaiten sendatua; idek dezatzu begiak eta 
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ikus zazu,» eta hala gertatzen da. Horra gauza bat guzien begietarat 
dohana. 

Bertze aldi batean, huna jende oste handi bat, gizon gazte baten 
gorphutza hobian daramakana: badakite guziek, gizon gazte hori hil 
izan dela. Norbeit hurbiltzen da, eta guziek ikusten eta entzuten du-
telarik, hobia eskuaz unkitzen du, eta erraiten: «Gizon gaztea, altxa 
zaite hobi hortarik, manatzen dautzut.» Eta hila, guzien begietan al-
txatzen da bizirik eta mintzatzen da. 

Ehunka, milaka direnean lekukoak gauza horiek seguratzen dituz-
tenak, bere begiez ikusiak bezala; deus irabazirik gabe berentzat; kon-
trarat, hainitzek gauza hoikien finkatzeko bere bizia emaiten dutenean, 
nork bada dudarik izan dezake? 

21 Ez ditut gauza horiek, ene begiez ikusi, diozu? Bainan zenbat gau-
za, sinhesten eta sinhetsi behar ditutzunak, bertzeren erranaren gai-
nean? Sinhesten duzu, Frantziak, hainitz urthez bere buru eta aintzi-
neko izan duela, Napoleon lehena. Sinhesten duzu garaia eraman due-
la, Auzterlitzeko, Marengoko, Jenako eta bertze hainitz guduetan, eta 
hori, zeronek ikusi izan gabe. Nola bada? Gauza horien lekuko izan 
direnen erranari jarraikiz. 

Zertako beraz, ez sinhets, gisa berean mirakuiluak? Hek ere dire 
agerizko egintza batzuek, ikusi ahal izan direnak eta ezin ukatuzko le-
kukoek seguratzen dituztenak. 

Bainan ikus dezagun artoski zer den mirakuilua. 
Mirakuilua othe da gauza bat ez daitekena? 
Gauza bat Jainkoaren bothere soberanoaz gorago dena? 
Ez. Mirakuilua da xoilki gauza bat, mundu huntako gauzak ordi-

nariozki gobernatzen dituzten legez gorago, eta hetaz kanpo dena. 
Hola mintzo da S. Thomas. Dio, mirakuilua dela: «Kreazionearen 

ordenaz kanpo eta gorago den gauza bat.»(l) Dotor saindu berak errai-
ten du oraino; «Mirakuiluak deithu behar ditugu: Jainkozko bothe-
reaz mundu huntako lege ordinariozkoez kanpo egiten direnak.»(2) 

Bada, Jainkoa baitan sinhestea dutenetan, nor izanen da erraiteko, 
mundu hau egin eta kreatu duen Jainkoak, ez dezakela deus egin berak 
egin dituen legez bertzalde? 

(1) Quod fit proeter ordinem totius naturae creatae. (lPars q. 110 art. IV 
in corp.). 

(2) Illa simpliciter miracula dicenda sunt, quae divinitus fiunt praeter or-
dinem communiter servatum in rebus. (S. Thom. contr. Gent. Lib. I I I . Cap. 101). 

70 



Errokeria laiteke pentsatzea eta erraitea. Bere baitarik doha, mun--
du hau bere ordenantza eta lege miragarriekin egin duenak, lege ho-
riek kanbia eta muda detzazkela, berak hala nahi badu, edo hobeki 
erraiteko, denbora batentzat, sahetserat utz detzazkela, hekietaz kan-
po, zerbeit egiteko bere bothere soberanoaz. Bertzela, ez luke, berak 
egin duen munduaren gainean nausitasunik; ez laiteke Jainko. 

22 Kreatura ez deusak, aski zoroak izanen othe gare, Jainkoaren bo-
thereari zedarriak eman nahi izaiteko? Aski zoroak erraiteko: Ez dai-
teke mirakuilurik: hori baita ene argiez eta ahalez gorago den gauza 
bat. 

Bainan mirakuilua ez da xoilki egia bat, gure izpirituaz eta adimen-
duaz juiatu behar duguna. Da ere, gauza bat, egintza bat, gertakari bat 
gure begiez ikusten ahal duguna, gorago jadan erran dugun bezala. Eta 
gauza, egintza, gertakari horiek bermatuak direnean lekuko segurez, 
hala nola izan baitire Ebanjelistak eta Apostoluak, bere odola harta-
ko ixuri izan dutenak, nola daiteke dudarik? 

Bi hitzetan emaiten dut kapitulu premiatsu hunen erakaspena. 
Mundua gobernatzen duten legeak egin dituen Jainkoa, ez da, 

bera, lege horietaz estekatua, haren nahitik dutenaz geroz bere indar 
guzia. Lege horiez kanpo, eta hoikien sahetsean, berari zaiona egin 
dezake. Zer da hor gure adimendua kolpa dezakenik? Eta hori da 
mirakuilua. 

Egiazki, Jainkoak egin izan ditu horrelako mirakuiluak. Hor dire 
frogatzeko Testamentu zaharra, Ebanjelioa, Jesu-Kristoren bizia, Eli-
zaren eta Sainduen ixtorioa, eta berme, lekukoak milaka. 

Bainan jakin dezagun ere, Jainkoak xoilki egin ahal detzazkela mi-
rakuiluak. Mirakuilua Jainkoaren zigillua da. Ardiesten ahal dugu as-
kotan gure othoitzez; bainan Jainkoa da bakarra egin dezakena. 

Ikusten dugu beraz, Fedezko egiek, mixterioek, mirakuiluek, ez du-
tela, den gutiena ere, gure adimendua kolpatzen. Gure adimenduaz go-
rago dire, ez haren kontra. Bainan ere, non eta baitire, Jainkoa han da. 
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ZAZPI-GARREN KAPITULUA 

Fedea gizonaren bihotzarentzat 

Nork duda dezake, erran ditugun guzien ondotik, Fedeak eta Fe-
deak bakarrik emaiten ahal dauzkigula, izpirituarentzat eta adimendua-
rentzat galdegiten ahal ditugun argi guziak? 

Filosofo pagano guziek egin ahal ez dutena, Fedeak, ilhunberik gu 
baitan utzi gabe, erakusten dauku, nortaz eginak garen, zer eginbide 
dugun gure kreatzaileari buruz, norat gohazen, eta zer behar dugun 
egin, Jainkoak guretzat dagokan zorionerat heltzeko. 

Jainkoaz eginak gare, eta egin gaitu, guziek katiximan, haur hau-
rretik, ikasi izan dugun bezala, haren ezagutzeko, maitatzeko, zerbitza-
tzeko, eta gisa hortan bethi ereko zorionaren ardiesteko. 

Horra gure izpirituarentzat. Badakizkigu segurki, guretzat premia-
tsuenak diren gauza hauk: noren ganik heldu garen, zer behar dugun 
egin, eta noren ganat gohazen. 

Bainan, ez da xoilki hortan gizona. Badu izpiritu bat, adimendu 
bat, argitua izan nahi duena: badu ere bihotz bat zorionaren gosea eta 
egarria duena. 

Zoriona! Guzien gutizia eta ametsa. Ez da nihor bilhatzen ez due-
nik. 

Gerta daitezke eta ikusten dire, epheltasunean, hoztasunean egoi-
ten direnak, Erlijioneko gauzen eta egien gainean; batzuek ere gerla 
egiten diotenak. Ez da nihor, alde bat eta bethikotz, zorionari uko egin 
nahi dionik. Eta ongi eta xeheki bilhatzen baginitu gizonen urhatsen 
eta harat hunaten arrazoiak ikus ginezake, bethi zorionaren bilha da-
biltzala. 

Nola daiteke bertzela? 
Jainkoak, gizona zorionean eta zorionarentzat egin zuen; arraina 

urean igeritzeko, hegastina airetan hegaldazeko bezala, orobat gizona, zo-
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rionean izaiteko. Bere hutsak galdu zuen, eta eman zorioneko baratze-
tik kanporat. 

Bainan gizonaren naturaleza ez da mudatzen: lurreko parabisuko go-
zotik ilkitzean, eraman du berekin haren orhoitzapena eta bihotz mina. 
Zerentzat egina izan baka, eta hura, molde guziez bilhatuko du. 

Izan daiteke errebela dadien, ardura ere, bere urhatsetan, bide tza-
rrak har detzan; eta dohakabeak ez du menturaz ikusiko, begiak itsu-
turik leze zolarat dohala. Hargatik, bere urhats errebelatuenetan, zo-
riona eta bihotzaren asea bilhatzen du. Hanbat eta hain barna ditu ha-
ren bihotzean, erruak eginak zorionaren gutizia ezin kenduzko horrek! 

Zer bada? Jainkoak bere kreatura idorki enganatzen othe du? Be-
rak eman othe dio bihotzean, zorionaren nahia eta gutizia, sekulan apha-
zegatua eta sasiatua ez izaiteko? 

24 Errana da, marinelek, edo, itsasoan dabiltzanek, gertakari bat as-
kotan ikusten dutela. Itsaso zabalaren erdian direlarik, iduri zaiote, ar-
giaren eta hedoien arrimu berezi batez, lurra hurbil ikusten dutela. Ba-
dohaz aintzinat, laster lurra zangoez unkitzeko esperantzarekin. Bainan 
zer? Huna non, zenbatenaz aintzinat baitohazi eta hanbatenaz, bere us-
tez, ikusten zuten lurra, urruntzen zaioten! Begietako enganu bat zen. 

Horrela othe da gizonaren bizia? Kondenatua othe da, noiz eta ere 
uste baitu zoriona eskuez unkitzera eta besarkatzera dohala, gero eta 
gehiago urruntzen ikustera? Ez dezakegu uste izan, jakinez, Jainkoa 
zoin den Aita ona, bere amodioan egin duen gizonarentzat. Dudarik ez 
da, Adamek bekatu egin duenetik, sofrikariozko eta gaztiguzko bizi 
batean dela gizona; bainan ez da haren gaztigua, leze bat hain ilhuna, 
non ez baititazke harat hel argiaren zenbeit arraio; haren pena ez da 
esperantza gabekoa. 

Geroago, xehetasunekin erranen duguna, hitz batez erran dezagun, 
orai beretik. Lurreko parabisuan zuen zoriona galdu izan du gizonak: 
bainan nahi badu jeneroski merezitu, Jainkoak emanen dio, zeruan, 
Jesu-Kristoren merezimenduez, eta, mila aldiz nasaikiago, hain finki 
desiratzen eta bilhatzen duen zorion osoa. 

Bainan zerua urrun da. Harat hel arteraino, ez othe du fede-dunak 
berak, deus kontsolazionerik igurikitzeko mundu huntan? 

Zer ikusten dugu? hanbat pena, nahigabe, nigar ixurtze. Egia da; 
zenbeit badire, iduriz bederen, deus gutiziatzeko ez dutenak; gauza gu-
ziak eskuetarat dohazkote; nahi izaitea aski, eta hekien nahi guziak, 
hain laster betheak dire. Diru, lur, ohore, ez dute deusen eskasiarik. 
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Hekien aldean eta inguruetan, zenbat bertzelako? Pobreak eta erro-
mesak, eriak, ezinduak eta bertze hainitz gisetako, mundu huntako ungi 
eta gozo guziez gabetuak direnak! 

Hemen, espos desolatu bat, bere lagun maitea galdurik, nigarretan 
eta pobrezian bere bizi guzikotz gelditzen dena; hortxe, aita-ama ga-
beko haur gaixo batzuek, bere nigarrez baizik mintzatzen ahal ez di-
renak; hor oraino, familiako eta etxeko buruzagi bat, eritasunaz bere 
ohean itzatua: bereak ikusten gosea menturaz sofritzen, eta ezin lagun-
tzarik eman; hantxe, zoko batean, buraso xahar eta ezindu batzuek 
bere haurrez idorki ahantziak eta bazterrerat utziak. Eta zenbat bertze 
holako! 

Zer? izan daitekela hoikientzat mundu huntan zorionik? 
Bai. Nahi bezain garratz zaioten, iduriz, Jainkoa agertzen, ez da 

hoikientzat ere, bizi hau bera, kontsolazionerik gabe, egiazko giristi-
noak badire; balinbadakite beraz, Jainkoa baitan, bere kontsolazionea 
bilhatzen. 

25 Ez detzagun gauzak idurien arabera xoilki preza eta juia. Mundu 
huntako bereko gozoa eta zoriona ez dire bethi guk uste dugunetan 
aurkitzen. 

Asko gizon zorionean direla atxikitzen ditugu, hala dutelakotz itxu-
ra. Nork daki hekien aberastasun, ohore, jauregi eta edergailu guzien 
gibelean, zer pena eta sofrikario, arta handirekin gordetzen diren? Erra-
na eta egia da: distiatzen duen guzia ez dela urrea. Gisa berean, gure 
begientzat zoriona iduri duena, ez da bethi egiazko zoriona. 

Barna eta funtsean gauzak pisatzen baditugu, erran behar dugu, ez 
daitekela zorion osorik aurki, mundu huntan: Adamen bekatuak de-
boilatu du Jainkoak hastapenean egin zuen obra. Ez ditu hargatik Jain-
koak, bere amodiozko begiak, osoki gure ganik urrundu. 

Fedean eta Erlijionean emaiten dauzkigu, gure bihotzarentzat, asko 
kontsolazione ezti eta gozo, gure indar eta sustengu izaiteko, bizi hun-
tako gudu eta jasan gogorretan. 

Bainan kapitulu hau ez sobera luzatzea gatik, gauza hori, segida-
koan ikusiko dugu. 
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ZORTZIGARREN KAPITULUA 

Fedeak zer kontsolazione duen gizonaren bihotzarentzat 

26 Maitatzea, horra gizonaren bihotzaren lehen beharra. Bainan biho-
tzeko behar horrek, bere satizfazione osoa izaiteko, galdegiten du, mai-
te duguna, leial egonen zaikula bere aldetik, eta ez dugula sekulan 
galduko. 

Bada, horiek dire gauzak, Fedeaz eta Erlijioneaz kanpo, mundu 
huntako amodioak emaiten ahal ez dituenak. 

Har dezagun amodioetan hazkarrena, garbiena, sainduena: ephel 
daiteke eta iraungi, gizonaren bihotzeko sentimendu guziak bezala, ze-
ren berenaz, gizonaren bihotza flakoa eta itzultzeko errexa baita. Trix-
teki egun guziez gauza hori ikusten da. 

Kreaturen amodio eta adixkidetasunen duda muden erdian, non 
aurkituren du gizonak, bere bihotzaren sosegua eta bakea? Bakarrik, 
sekulan enganatzen ez duen adixkidea baitan. 

Erranen dio Fedeak baduela zeruan Aita bat, adixkide bat, bethi 
leial, bethi amultsu egoiten zaiona, sekulan ahanzten eta begietarik gal-
tzen ez duena. Erranen dio Fedeak, baduela adixkide eta Salbatzaile 
bat, bere amodio izari gabean, gure ganat jautsi eta aphaldu izan dena, 
Jesu-Kristo, Jainko-Gizon, gure adixkide eta anaia nahi izan dena egin. 
Eta guzien gainetik Jesusen Bihotz Sakratuan aurkituren du bere bake 
osoaren leku gozoa. 

Bainan erranen dautazue menturaz: Jainkoaren eta Fedearen kon-
tsolazionetarat joan gabe, ez othe da amodio bat, bat bederen, deusek 
hausten eta kordokatzen ez duena? Amodio bat, deusez ttipitua izan 
gabe, denboraz beraz hazkartuz dohana, aita-amen amodioa bere hau-
rrentzat, eta haurren amodioa, bizia eman dioten aita-amentzat? 

Emagun, gehienean bederen hola dela. Bai; bainan, lokharri hain 
maite, ezti eta amultsu horiek berek, badute etsai bat trenkatzen di-
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tuena, eta hura da heriotzea, maiteenak berak bat bertzea ganik be-
rexten dituena. 

Elgar hain ongi maite zuten bihotz hoikieri, zer geldituren zaiote, 
ez badire Fedearen esperantzez sustengatuak? Deus ere; bizi direino 
ezin agortuzko nigarrak, eta tonban, bethiereko ilhunbeak. 

Fedeaz ordean argituak balinbadire, badakite ongi, ez dela fede-
-dunentzat, bethiereko heriotzerik; heriotzea dela, xoilki eta bakarrik, 
bat bertzea ganik denbora batentzat berexia izaitea; belo bat, pareta 
bat bezala, bizi hunen eta bertze biziaren artean. Ken dezagun belo 
eta pareta hura, eta bertze aldean agertzen zaizkigu, bethiereko zoriona-
ren argian, bizi huntan maite izan ditugunak. Fedeaz argituak eta sus-
tatuak, badakigu, ongiari, bertuteari, Jainkoari leial egonez, elgarren 
ganat bilduko garela egun batez, bethiko zoriona, Jainkoaren aintzinean 
gozatzeko. 

Oi! Zenbat aita-ama, zenbat haur, zenbat espos giristino, sinheste 
horrek kontsolatzen eta hazkartzen dituen! Zenbat nigar xukatzen! zen-
bat bihotz sustatzen bizi huntako atsegabe guzien erdian! 

Sinheste eta esperantza hori kentzen badugu, bihotz eri eta dolora-
tuetarik, zer zaiote gelditzen? Uhunbe beltzak eta etsimendua. 

27 Bihotzeko pena eta jasan gogor horietaz bertzalde, bertze zenbat 
oraino, gizonari, bizi huntan jarraikitzen direnak! Egun guzietako ogia-
ren irabazteko jasan behar diren unbadurak; pobrezia, miseria, gosea, 
eritasunak, etsaien herrak, gaxtuen persekuzioneak; nork erran bizi 
huntako pena eta nahi gabe guzien saila handia? 

Hemen ere badu fede-dunak argi bat errebelatzen ez duena; gozo 
bat, daiteken bezinbatean bederen, bihotza kontsolatzen diona. 

Argi harek, zeruan irakusten dio pena guzien akabantza. Boza ezti 
batek erraiten dio: penetan zare, bainan ez dire bethikoak izanen zure 
penak; fedearen erakaspenen arabera jasaiten baditutzu, bethiko zo-
riona merezitzen dautzute. Jesu-Kristok ere bere gorphutzean, biho-
tzean eta ariman jasan izan du, gizon guziek baltsan emanik jasan ahal 
izan duten baino gehiago. Bainan, bere Pasioneaz saindutzen ditu zure 
penak, harekin bat egon nahi bazare. Sofritu du eta hil da; bainan ben-
tzutu du heriotzea, eta piztu da, gehiago ez hiltzeko eta zeruetarat 
igaiteko. Erraiten dautzu: garraia zazu zure kurutzea; jarraik zaite niri, 
eta nik piztuko zaitut, zeruko erresuman hartuko enekin, eta partalier 
eginen sekulan akabantzarik izanen ez duen zorionean. 

Esperantza horrek ditu hazkartu denbora guzietako martirak han-
bat bozkarioekin, bere bizia Jainkoarentzat eman dutenean. Esperantza 

76 



horrek berak, nahiz molde gordeagoan, sustengatzen ditu egiazko gi-
ristino leialak, egun guzietako penen jasaiteko. 

Zoin dorphea eta ilhuna laiteken gure bizia, ez bagindu Fedeak 
emaiten daukun esperantza! Zoin trixtea laiteken gure zortea gure 
burueri erran behar bagindu: hemen, lur behere huntan sofritu eta 
penatu ondoan, akabo guziak. Hemen, ez bake eta kontsolazionerik; 
deus, gure bizia ezti dezakenik; eta hil ondoan putzu ilhun bat lu-
rrean, gure gorphutzarentzat, harren bazka izaiteko. 

Ai! bai! Zer laiteke esperantza gabeko bizitze hori? 

28 Bainan, zorionean, erakusten dauku Fedeak, badela, bizi huntarik 
lekora, bertze bizi bat, zointan izanen baitugu gure ongi eginen eta ber-
tuten saria. 

Horra zer egiten duen Fedeak gure bihotzarentzat. Mundu huntan, 
amodio on eta sainduaz elgar maitatu izan duteneri, esperantza emai-
ten diote, ez direla bertze bizian, elgarren ganik berexiak izanen. Pena 
guzien erdian, hazkartzen eta sustatzen ditu bihotzak, zeruko sariaren 
esperantzaz. 

Urusak beraz, miletan urusak bere bihotzaren bakea, eta biziko 
penen kontsolazionea Fedearen erakaspenetan bilhatzen ahal dutenak! 
Penetan badire, altxa detzatela goiti bihotzak: Sursum cordal Badaki-
te, Jainkoak berak, zeruan, nigarrak xukatuko diozkatela. 

Erran dezagun beraz. Bizi huntan berean, aurki daiteke, neurri ba-
tean, gure bihotzak bilbatzen duen zoriona. Ez osoa; hori, zeruan da. 
Bainan, bizi iragainkor eta miseriazko huntan izan daiteken bezin ba-
tean, aurkituko dugu, pena eta kalerna guziez gorago, Jainkoaren amo-
dioan eta zerbitzuan, zeruaren esperantzan, edo, bertze hitzez erraite-
ko, Fedean eta Erlijionean. 

Bertze gauza guziak iragainkorrak eta enganakorrak dire. Jainkoa 
baitan bakarrik da gure zoriona, eta gure esperantza ezin kordoka-
tuzkoa. 
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BI-GARREN ZATHIA 

JAINKOAZ ETA KREAZIONEAZ 



LEHEN KAPITULUA 

Jainkoaz. — Bada Jainko hat munduaren Egilea 

29 Erlijioneko lehen egia hau da: Bada Jainko bat. 
Giristino Erlijione guziak sinheste hortan du bere zimendua. 
Horra zertako, bere Kredoaren buruan Apostoluek eman duten: 

Credo in Veum: Sinhesten dut Jainkoa baitan. Hortan da bertutearen 
eta salbamenduaren hastapena. Apostoluak dio: «Jainkoa ganat hurbil-
tzeko, behar dela lehenik, Jainko bat badela sinhetsi.»(l) 

Bada Jainko bat! Liburu Sainduak hartaz bethi mintzo dire. Bai-
nan, Liburu Sainduez bertzalde ere, hori da egia bat, zoinaren gainean, 
ez baidaiteke dudarik izan adimenduaz dohatua den izpiritu batean. 

Populu eta jende guziek, salbaienek eta gutienik argituek, egia hori 
sinhetsi izan dute, eta bere moldean Jainkotasuna adoratu. 

Bada Jainko bat! Zeruak eta lurrak bere ordenantza ederraz, haren 
izaitea eta zuhurtzia kantatzen dituzte. (2) 

Iduri luke aski behar laitekela, begien idekitzea, egia horren on-
hesteko. 

Zer ikusten dugu? Itsaso zabal miragarria; mendi eder eta handiak 
bi lekuko bezala, Jainkoaren izena erraiten dutenak: «Miragarriak dire 
itsasoaren goratzeak, miragarria da Jainkoa mendietan, dio Dabid Pro-
feta Erregeak.»(3) Zer ikusten dugu oraino? Gure inguruetan, landa-
re, arbola, lore eta frutuak bere denboretan ethortzen; gure buruez 

(1) Credere enim oportet accedentem ad Deum, quia est. (Ep. B. Paul. Apost. 
ad Hebr. XI, 6). 

(2) Coeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum ejus annuntiat firmamen-
tum. (Psal. 18). 

(3) Mirabiles elationes maris, mirabilis in altis Dominus. (Psal. 92). 
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gainean, zeru urdinean, iguzki distianta, ilhargi eztia, izar ezin kon-
datuak, bethi lege eta bide berak segitzen dituztenak, sekulan lege 
hekietarik apartatu gabe. 

Eta horiek guziek, ez dutela egilerik? Hoin ongi erregelatu gauza 
horiek bere baitarik direla? Zer zoramendua! 

Egia bat bada guziez aithortua: deusetarik, ez dela deus berenaz 
ilkitzen. Etxe batek galdegiten du hargina; burdin lanak, harotza. Eta 
mundu miragarri hunek ez lukela egilerik? 

30 Badute gauza guziek hastapen bat. Emagun landare edo animalia 
bat, zoin nahi. Landare, animalia bakotxak hazi bat izan du bere has-
tapentzat. Hori da nihork ukhatuko ez duen gauza bat. Bainan, zohaz 
nahi duzun bezin gora. Hastapenean aurkitu beharko duzu hazi bat, 
ez dena bere baitarik. 

Huna nola, sei urthetako haur ttipi bati, egia hori agertu zitzaion. 
Goizeko aphairu edo gosariaren egitera zohan bere amarekin. Atse-

gin zen ikustea, zoin gogo onez, bere ogi poxiak bustitzen zituen arrol-
tze freskoan. 

— Badakizu, ene haurra, galdegiten dio amak, nork egin duen orai 
jaten duzun arroltze hori? 

—- Bai, dio gure gizon ttipiak; zuk, ene phestan, eman dautazun 
oilo xuriak. 

— Eta oilo xuria nondik ilki da? 
— Bertze arroltze batetarik. 
— Eta nork egin du arroltze hura? 
— Arroltze hura? dio haurrak hirriz dagolarik; eta bada bertze 

oilo batek, eta bethi gisa berean; oiloak arroltzea, eta arroltzetik oiloa. 
— Bainan nondik heldu da lehen arroltzea? 
— Lehen oilotik. 
— Arras ongi, ene haurra, horrat dino. Bainan erraiten bazinaut, 

nondik heldu den lehen oilo hura? 
Haurra eman zen pentsaketan, eta laster, erran zion amari: Ama, 

hura, Jainko maiteak egin izan du. 
Gizon jakintsunek edo, bere ustez bederen hala direnek hitz ede-

rrak erranen dituzte. Mundu hunen hastapenaz den bezinbatean, ez 
dute aurkituko sei urthetako haur ttipi horren hitza baino zuzena-
gorik. 

* * * 
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Gau eder eta ezti batekin, Fenelon Kanbraieko Artxaphezpiku han-
dia, freskuran zabilan bere iloba gazte batekin. 

Mila izarrez distiatzen zuen zeruak; iduri zuten urre xorta edo itze 
batzuek zeru urdinean finkatuak. 

Arratseko aire ona hartuz zabiltzalarik, galdegiten dio haurrak be-
re osabari zer oren den. Feneionek hartzen du eskuetan oren erakus-
tekoa. Zortzi orenak ziren. 

Oi! Zer gauza ederra, dio haurrak; hurbildik nahi dut ikusi. 
Osabak erraiten dio: Gauza eder eta orenak hain xuxen irakusten 

dituen hau, bere baitarik eta bakar bakarrik egin da, ene haurra. 
— Bere baitarik? dio haurrak, osabari hirri ezti batekin behatzen 

diolarik. 
— Bai, bai, bera; norbeitez aurkitua izan da, uste gabean, toki 

galdu batean, eta segurki bera egina da. 
— Hori ez daiteke; nitaz hirri egin nahi duzu. 
— Ez haurra, ez naiz zutaz burlatzen. Zer da bada hor ez daite-

kenik? 
— Bainan, ene osaba, orena irakusten duen gauza bat ez daiteke 

bera egina izan. 
— Zertako ez bada? 
— Zeren, hortan baitire hainitz gauza, hain ongi moldatuak eta 

ordenatuak, non, ez baita nor nahi den gai, hoin zuzenki hoikien egi-
teko. Izpiritu ernea eta esku ona behar dire hortako. Ene osaba, hori 
erran dautzunak enganatu zaitu. 

31 Fenelon, Artxaphezpiku jakintsun eta sainduak besarkatu zuen bere 
iloba, eta zeru eder eta distianta erriz irakusten ziolarik, erran zion: 
Zer uste izan, beraz, ene haurra, gauza eder eta miragarri horiek gu-
ziak, berak eginak direla erraiten dutenez? 

— Zer, osaba, badire gizon aski zoro eta ozarrak horren errai-
teko? 

Bai; badire hori erraiten dutenak. Bainan, ikusten duzu: ez balin-
badaiteke oren irakusteko bat bera egin, nola daiteke, lurra, zerua eta 
gizona bereziki, berak egitea? 

Gizona, guzien gainetik, ez daiteke Jainkoaren obra baizen izan. 
Bere gorphutzean eta oraino hobeki, bere ariman dituen bothere mi-
ragarriak ageriak dire, Jainkoaz egina dela. 

Galien, bi-garren mendean bizi zen miriku jakintsun aiphatu ba-
tek, gizonaren gorphutzean diren gauza miragarriak ikusi ondoan, errai-
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ten zuen: «Oi zu! gu egin gaituzuna, zer himno ederra kantatu du-
dan zure ohoretan!» 

Afrika mortuko Arabe gaixo bati galdegiten zion norbeitek, nola 
bada segurtatu zen bazela Jainko bat. 

Errepustu eder hau eman zion: hala nola, ikusten baitut harrina-
ren gainean, arrastoetarik, eian bestiak, edo, gizonak ibili diren. 

Nork beraz, ikusiz munduan eta bereziki gizona baitan, bothere so-
berano baten frogak, ez du erran nahiko: Bai, egiazki, Jainko handiak 
bere urratsen seinaleak hemen utzi ditu. 

Brancks izena zuen gizon bat zen hainitz aiphatua, lurraren asko 
bazterretan ibili zituen urratsez, eta horietan bildu zuen jakitateaz. Joan 
zen egun batez Georges Angletarreko Erregearen ikustera. Asko gau-
zez mintzo zirelarik, Erregek galdegin zion: Zer da, bada, munduko 
zure itzuli eta harat-hunat guzien erdian, ikusi duzun gauzarik ederre-
na? Errege, zion erran, Nik ikusi dudan gauzarik ederrena izan da, 
munduaren nausia. 

Errepustu ezin ederragoa! 
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BI-GARREN KAPITULUA 

Jainkoaz (segida) 

32 Bada Jainko bat. 
Jende eta populu guziek bere sinhesteaz lekukotasun bihurtzen 

diote. Joan gaitezen munduaren bazter guzietarat, iguzkiaren suez erreak, 
horma-pean direnetarat bezala. Ikusiko ditugu, pentsu, sinheste, bizi-
tzeko molde osoki desbardinak. Bainan guzietan aurkituko dugu Jain-
koaren sentimendua eta haren baitako sinhestea. 

Ez dugu zeren mintza Liburu Sainduez; bai Testamendu Zaharra, 
bai Berria Jainkoaren izenaz betheak dire. 

Eman detzagun xoilki, Pagano zaharren lekukotasunetarik zenbeit. 
Platonek erraiten dauku: «Ez dela nihor egon haurretik, zahartu arti-
no, Jainkorik ez delako sinhestean.» Aristotek dio, mundu hunek Jain-
koaren izaitea frogatzen duela. Huna zer dion, bere aldetik, Ciceron 
Erromakoak: «Ez da jenderik, nahi bezain salbaia eta barbaroa izan 
dadien, jakin ez duenik badela Jainko bat, nahiz menturaz, ez duen 
jakin ahal izan nola behar duen adoratu.» Entzun dezagun Plutarke: 
«Munduaren parrapioetan ibiltzen bagare, aurkituko ditugu menturaz, 
paretez inguratuak ez diren hiriak; jakitate, lege, etxe, diru eta abe-
rastasun gabekoak... bainan tenplo edo eliza, Jainko eta othoitzik ga-
beko jenderik, ez du nihork ikusi.» 

Egia da. Populu pagano horietarik hainitz, hobeki erraiteko, gu-
ziak, enganatu eta oraino enganatzen dire, Jainkoaren izaitearen juia-
tzeko eta prezatzeko moldean. Hekien sinheste eta Erlijioneko egintze-
tan, hainitz gauza aurkitzen dire hirrigarriak eta askotan ere izigarriak. 

Bainan ilhunbe guzien erdian, Jainko bat bazela eta adoratu behar 
zelako sinhesteari hain ziren estekatuak arimen zolatik, non, egiazko 
Jainkoa ezagutu eskasian, kreaturak, iguzkia, ilhargia, izarrak, bestiak 
berak adoratu baitituzte. 
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Nondik eta noren ganik bada, ethorri zaiote sinheste hori popu-
lu guzieri, denbora eta leku guzietan? Argitueri, hala nola Grekeri eta 
Erromanueri, hala ere, salbaia, bertze gauza guzien gainean, ilhunbe 
handietan pulunpatuak zireneri? 

Batzuek bertzetarik, bere pentsu eta bizitzeko moldeaz, hain des-
bardin populuek, elgar sekulan ikusi ahal izan gabe, nola bada izan 
dute, denbora eta leku guzietan, sinheste bera Jainkoa baitan? 

Ez dezagun hainitz bilha. Jainkoa bera da, gizonaren bihotzean eta 
ariman sentimendu eta sinheste hori eman duena. Jainkoak berak eman 
ziozkan bere erakaspenak Adame lehen gizonari; nahi bezain ilhunduak 
izan diren Adameren bekatuaz, denboraren lanaz eta gizonen pasionez, 
zerbait hetarik gelditu da, eta bereziki Jainkoaren baitako sinhestea. 

33 Jainkoak gure baitan eman duen sentimendu hortaz bertzalde, bada 
bertze gauza bat oraino, populu, guti argituen beren begietarat dohana. 

Zoroak, sinheste gabeak erraiten du: Nork ikusi du gauza guzien 
Egile eta Nausi dagokazun Jainko hori? 

Zoroa, bai! Zenbat gauza, zure begiez ikusi gabe onhesten ditu-
tzunak? Ikusten duzu airea, ikusten zure arima? Ikusten ditutzu zure 
eta ene pentsu eta sentimenduak? Ez; eta, hargatik, gauza hoikien gu-
zien gainean baduzu sinhestea; hekien efetuak eta obrak ikusten di-
tutzulakotz. 

Gisa berean da, Jainko munduaren Egileaz. Haren obra miragarriak 
ikusiz, den gutieneko adimendua duten guziek konprenitzen dute ba-
dela gauza horien Egile bat. 

Bada, denbora eta leku guzietako jendek onhetsi eta sinhetsi du-
tena, ez daiteke egia baizik izan; hori baita, gu baino goragoko nor-
beitek gu baitan eman duen argiaren lekukotasuna; edo lehen gizona-
ren erakaspenen orhoitzapena, menderen mende atxikia. 

Jainko bat badela emanen dudan bertze froga bat, hau da. 
Gutarik bakotxak garraiatzen du bere ariman, argi bat, boza bat, 

irakusten eta erraiten diona zer den ungi eta zer gaizki; zer behar du-
gun egin, eta halaber zeri ihes egin. 

Eta ez da hori xoilki aireko hitz bat, bainan lege bat hertxiki 
obligatzen gaituena. Gure baitan sartzen bagare ez othe dugu aitor-
tuko egiazki obligatuak garela asko gauzeri ihes egitera eta kontrarat 
bertze hainitzen egitera? 

Nork ez du bere baitan entzuten oihu bat erraiten diona: Ez du-
zu ebatsiko; bertzerena, ez da zurea; ez duzu nihor hilen edo hel-gaiz-
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tuko; ez duzu nihori eginen, bertzek zuri egitea nahi ez zindukenik. 
Horrela eginez, hobendun zintezke eta gaztigua merezi zinduke. 

Nork ere ez du bere bihotzaren zolan entzuten bertze hitz hau: 
egin zazu ongia; zure ahalaren arabera lagun zazu beharretan dena; 
gose denari emozu jatera; egarri denari edatera; bilhuzia denari, jaun-
tzia; izan zaite justu zure egintza eta urrats guzietan; zuzen zure la-
netan; leial zure hitzetan. 

Erran nahi da, hitz batez: Egin zazu bertzeri, bertzek zuri egitea 
nahi zindukena. Horrela, ungia eginen duzu eta sari bat zor izanen 
zaitzu. 

Guziek gu baitan garraiatzen dugu lege hori; ez dezakegu ukha; 
gure ariman eta kontzientzian gora mintzo da. 

Lege hori ez da gu baitarik heldu. 
Ezen, ardura, dorphea eta garratza da. Gure naturalezari min egi-

ten dio; hainitzetan, gure gutizien eta jaiduren kontra doha. Bertzalde 
eta gehiago dena, jenerala da, eta guziek bere baitan dakarketena. 

Bainan ez bada lege hori gu-baitarik heldu, gure jaidura tzarren 
kontra balinbadoha, nondik heldu da bada? Nork egin du? Nor izan 
da aski botheretsua gizon guzien bihotzetan horren emaiteko? Nork, 
bereziki, gizon guzien bihotzetan eman ahal izan du, lege horri obe-
ditzeko den obligazionearen sentimendua? 

Nor izan daiteke, baizen Jainkoa, erran nahi da Izaite soberano 
bat, gizona baino lehen eta gizonaz gorago dena, gizonaren Nausia 
eta Egilea, erakutsi diona zer den ongi eta zer gaizki; manatu ongia, 
sariaren esperantzarekin, debekatu gaizkia gaztiguen mehatxuarekin? 

Bi hitzetan zerratzen dut azken froga hau. Balio eta indar handi-
koa da. 

Bada lege bat, gure obra eta egintzen gidaria, nahi edo ez, gu bai-
tan garraiatzen duguna. Erran dut, nahi edo ez; ezen nahi ginduke as-
kotan haren kontra joan, gure jaidura tzarreri jarraikitzeko. 

Ez da beraz lege hori gu-ganikakoa. 
Bada beraz, gutaz kanpo, eta gutaz gorago, lege emaile bat. 
Ez daiteke gizon bat izan. Ezen, gizon guziak bere naturalezaz 

igualak dire, eta lege horrek guzieri manatzen diote. 
Lege horren egilea ez daiteke beraz Jainkoa baizen izan. 
Errexki onhesten dute erakaspen hori kontzientzia garbi eta xu-

xenek. Tzarrek eta bide makurretan dabiltzanek lukete gutizia, lege 
emailerik eta juierik ez izaitea. 
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Hala dio Liburu Sainduak: «Zoroak erran du bere bihotzean: Ez 
da Jainkorik»(l). 

Guk erran dezagun goraki: Bai, bada Jaino bat; haren izaitea fro-
gatzen du munduaren ordenantza ederrak; frogatzen du gure kontzien-
tziak, ongiaren eta gaizkiaren gainean dugun argiak; frogatzen du ere 
guzien baitan den sinheste hunek: Badela, behar dela izan nonbeit juie 
bat, ongia eta gaizkia sariztatuko edo gaztigatuko dituena. 

Bilha dezagun nor den ongi eta giristinoki bizi dena: harek, Jain-
koa baitan, amodioz sinhesten du. GHzki bizi denak eta gaizki dabila-
nak, harek nahi luke ez balitz Jainkorik. 

Bainan, egun batez, aurkituko du harek ere Jainkoa, bere salba-
menduarentzat ez bada, bere kondenazionearentzat. 

(1) Dixit insipiens in cordc suo: non est Deus. (Psal. XIII , 1) 
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HIRUR-GARREN KAPITULUA 

Zer den Jainkoa 

35 Badakigu orai, ezin dudatuzko gisan, badela Jainko bat. 
Zeruak eta lurrak kantatzen dute. Zeruan eta lurrean eta guzien 

gainetik gizona baitan ikusten dugun ordenantza ederra haren zuhur-
tziaz eta bothereaz mintzo zaiku: Coeli enarrant gloriam Dei et opera 
manuum ejus anuntiat firmamentum. 

Gogo onez erraiten dugu Linnee jakintsun handiaren hitz hau: 
«Ikusi dut ene begien aintzinean, Jainko bethiereko, guziz handi, gu-
ziz botheretsu eta guziz zuhurraren itzala, eta espantitua izan naiz. De-
sertuan segitu dut haren urratsen arrastua; zer indarra, zer zuhurtzia, 
zer, ezin konprenituzko edertasun osoa, haren egintza guzietan, den 
ttipienetan ere!» 

Bainan, balinbadakigu Jainko bat badela, othe dakigu zer den Jain-
ko hura? Ai! zoin den flakoa gure izpiritua haren konprenitzeko, zoin 
garen ez deusak, behar liteken bezala, hartaz mintzatzeko! 

Bainan, badakit hargatik, liburu hau irakurtzen duten giristino 
onek zenbait xehetasun gure ganik galdegiten dituztela. Emanen di-
tugu beraz, gure ahalean, adimenduaren eta Fedearen argieri jarraiki-
tzen garelarik. 

Filosofo eta theologal jakintsunek hainitz liburu egin dituzte Jain-
koaren, haren izaitearen eta perfezione miragarrien gainean. Bainan 
errexki ikusteko den bezala zenbat, Jainkoaren handitasunez behera-
go gelditu diren! 

Konprenitzeko da. Mugarririk ez duen Izaite perfeta ez daiteke den 
bezala, gure argi flakoez ikusia izan. 

Jakiten ahal dugun bezinhatean, zer da Jainkoa? 
Jainkoa da izpiritu huts bat, eternala edo bethitik dena eta bethi 

izanen dena, osoki perfeta, gauza guzien Egilea eta Nausi soberanoa. 
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Jainkoa izpiritu huts bat da, erran nahi da, izaite bat gorphutzik 
gabekoa, ezin ikus ez unki dezakeguna. 

Badire hirur izaite suerte. 
Batzuek, xoilki gorphutz; bertze batzuek gorphutz eta arima elgarri 

juntatuak, eta azkenean eta horietaz gorago, izpiritu hutsak. 

36 Gorphutzak ez du, ez adimendu, ez nahikunde, ez amodiorik; gure 
begiek ikusten dute, gure eskuek unkitzen; hala nola, lurra, harria, ura, 
zura, eta bertze hainitz gauza. 

Bertze izaite batzuek badire, gorphutz eta izpiritu, adimenduaz 
dohatuak: hek dire gizonak. 

Gizonak badu gorphutz bat, eta gisa hortan, lur eta mundu hun-
tan diren bertze gorphutzen idurikoa da. 

Bainan, badu gehiago arima bat, adimenduaz, nahiaz, amodioaz do-
hatua, bere baitan ikus ez daitekena, kanporat ageri diren egintzez ager-
tzen zaikuna. Gorphutz eta arima elgarri juntatuak, deitzen dire, gi-
zona. 

Gorago oraino, aurkitzen dugu izpiritu xoila. Harek ez du deus 
gorphutzaren dorphetasunetik eta flakezetarik ez eta herioaren beldu-
rrik. Kreaturetan, hura da aingerua. Eta kreatura guziez gorago, gu-
zien kreatzailea eta Egilea, perfezione guziak bere baitan dituen izpi-
ritu xoila: JAINKOA. 

Jainkoak egin ditu gorphutzak ez deusetarik; bainan berak ez du 
gorphutzik, zeren gorphutzak, bortxaz bere flakezak eta mugarriak bai-
titu, eta Jainkoa Izaite osoki perfeta eta mugarririk gabekoa baita. 
Jesu-Kristok erraiten zion emazte Samaritanoari: «Jainkoa izpiritu bat 
da»(l). Hitz bera egortzen zioten Jaun Doni Paulok Korintiako dizi-
pulueri: «Jainkoa izpiritu da»(2). 

Egia da, ardura Liburu Sainduak Jainkoaz mintzo direla, begiak 
eta belarriak balitu bezala. Hori da xoilki gure araberako mintzaira bat, 
adiarazteko gure hitz eta egin guzien lekuko dela; Jainko bezala, oro 
entzuten eta ikusten dituela. 

Eta ez dire bakarrik Liburu Sainduak, Jainkoa izpiritu huts, da-
gokatenak. Erromako jakintsun paganoen artean gauza bera, Cicero-
nek(3) eta Taeitek(4) erraiten daukute. 

(1) Spiritus est Deus. (Joan IV, 24). 
(2) Dominus autem spiritus est. (II, Corinth. I I I , 17). 
(3) Cic; Tusc. Quoest. Lib. 1. P. XXVII. 
(4) Tacit. Hist. I, V. 
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Jainkoa eternala edo bethierekoa da; erran nahi da, ez duela izan 
hasterik, eta, ez duela izanen akabantzarik. 

Ez du izan hasterik. Haste bat izan balu, denbora bat izanen zen, 
zointan ez baitzen. Izanen zuen beraz kreatzaile bat, egile bat; orduan, 
hau izanen zen Jainkoa. Orhoit gaitezen gorago erran dugun oiloaren 
eta arroltzearen ixtorioaz. Lehen arroltzearen egiteko, behar da lehen 
oilo bat. Gisa berean mundu hunen konprenitzeko, behar da izaite bat, 
bethitik dena, nihork egin ez duena, eta zoinak egin baititu diren gu-
ziak. Hura deitzen dugu Jainkoa, guzien hastapena, berak hasterik ez 
duena. 

37 Emazu gathe bat, nahi duzun bezain luzea, zerutik lurrerat jausten 
dena; erreztun guziek batzuek bertzeri atxikitzen diote. Bainan ez ba-
duzu eman nahi erreztun bat edo haren egile bat, bethitik dena, has-
tapenik gabea, zure gathe guzia airean eta herbail gelditzen da, zeren 
ez baitu hastapeneko sustengurik. Gisa berean mundu huntako izaite 
guziez, non ez dugun nahi onhetsi, hastapenik ez duen Jainko bat, 
gauza guzien Egilea. 

Hastapenik izan ez duen bezala, Jainkoak ez du izanen akabantza-
rik. Bizia bera da; guzien Egilea; nork ken diozake bizia? «Jainkoa 
bethi bizi da, dio Errege Profetak(l). «Bizi naiz eternitate guzian, dio 
Jainko Jaunak berak»(2). 

Entzun dezagun oraino Dabid Erregea: «Jauna, hastapenean lurra 
egin duzu, eta zeruak zure eskuen obra dire. Horiek, bere akabantza 
izanen dute; bainan, zu, bethi egonen zare; bertze gauza guziak bezti 
batzuen pare higatzen eta zahartzen diren denboran... Bainan zu, be-
thi bera zare, eta zure urtheek ez dute akabantzarik izanen»(3). 

Elizako aitek, Tertullien, Agustin, Anselmek, eta Dotor guziek, 
S. Thomas Akineko, guzien prinzea aintzineko, gauza bera erakusten 
daukute. 

Jainkoa bethitik da eta bethi izanen da; edo ez laiteke Jainko. 
Gure adimenduak berak ez dezake bertzela ikus gauza horren gainean. 

(1) Dominus in aeternum permanet. (Ps. IX, 8). 
(2) Vivo ego in aeternum. (Deut. XXXIII, 40). 
(3) Ps. CI, 27. 
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LAUR-GARREN KAPITULUA 

Zer den Jainkoa. — Jainkoa osoki perfeta dela 

38 Jainkoa osoki perfeta da, erran nahi dut, ez dela deus onik haren 
baitan eskas denik, eta on guziak, hura baitan, mugarri gabekoak di-
rela. 

Bainan nor ausarta daiteke Jainkoaren perfezione eta on izari ga-
bekoez mintzatzera? Zoin ongi hemen ikusten dugun gure flakeza eta 
ez egintasuna! Jainkoaren tronuari hain hurbil diren aingeruek berek 
ixildu behar dute eta umiltasunean adoratu Jainkoaren handitasun, 
edertasun eta saindutasun ezin errenezkoak. Jainkoa bera, eta hura 
xoilki, laiteke gai, Jainkoaz behar laiteken bezala mintzatzeko. 

Dezagun hargatik erran, gure ahal ttipian, Jainkoa dela ongi so-
beranoa, amodio izari gebekoa, bothere osoa, nihor beraz gorago ikus-
ten ez duena, bainan guziak bere pean dagozkana. 

Mundu huntako edergailu guziak haren ganik heldu dire, eta ha-
ren edertasunaren itzal flako eta ez deus batzuek dire. 

Itsaso handia miresten baduzu bere indarrean eta hedaduran, Jain-
koaren bothereaz eta handitasunaz mintzo zaitzu. Gau eder eta argi 
batez, zeru urdinean ikusten baditutzu distiatzen ezin kondatuzko iza-
rrak, ezin erranezko urruntasun batean, Jainkoaren mugarri gabeko 
izaitea kantatzen dute: Coeli enarrant gloriam Dei. 

Landareak ikusten baditutzu lur hunen gainean, loreak ekhartzen 
gure begien alegeratzeko, frutuak, gure gorphutzaren hazkurri izaite-
ko, Jainkoaren aitazko amodioa da, nasaiki bere haurreri agertzen dena. 

Ikusten baduzu, zure iduriko gizonetan, gorphutzeko edertasuna 
baino oraino hobeki arimakoa, bihotzeko ontasuna, bertutea; pobre eta 
flakoen, aita-ama gabeko haurren amodioa; egintza on eta saindu gu-
zien alderateko ekharritasuna; Jainkoaren ontasun eta saindutasun so-
beranoaren itzal bat duzu ikusten. 
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Hitz batez: Asma zatzu, asmatzen ahal ditutzun perfezione, han-
ditasun, on, edertasun guziak! Erranen dautzut oraino: Horiek guziak, 
Jainkoa baitan dire, neurri eta izari gabe. On eta edertasun hoikien 
guzien ithurria, Jainkoa da. Nahi izan du eman, mundu huntako gau-
zetan, gure izpiritu eta bihotz flakoeri, bere izaite bethiereko eta sobe-
ranoaren asmu flako bat bezala: zer den, zoin den ederra, zoin ona, zoin 
handia eta botheretsua. Bainan ez dezagun nahi izan urrunago joan: 
ez ginezake. 

Egiten ahal duguna da, Jainkoaren perfezionetarik batzuek bede-
ren, zenbeit xehetasunekin aiphatzea. 

Jadanik erran dugu Jainkoa bethitik dela. Bethitik den bezala, 
gisa berean ere, leku guzietan da. Zerua eta lurra, diren guziak, bere 
izaiteaz, bothereaz eta majestateaz bethetzen ditu: «Zerua eta lurra, 
bethetzen ditut, dio Profeta baten ahoz.»(l) S. Agustinek bere min-
tzaira ederrean erraiten dauku, Jainkoaren izaitea mugarririk gabekoa 
dela, hala nola itsaso handi bat, zointan kreatura guziak pulunpatuak 
baitire: han dire, sekulan, handik ezin atheratzeko gisan. Jainkoa bai-
tan gare, arraina urean, hegastina airean bezala. Haren zuhurtzia, bo-
therea, majestatea guzietarat hedatzen dire eta haren izaitearekin bat 
egiten dute. «Haren baitan bizi, haren baitan mugitzen eta haren bai-
tan gare.»(2) 

Ez du horrek erran nahi, Jainkoarekin bat egiten dugula, asko zo-
roek erran izan duten bezala: bainan xoilki, ez dezakegula haren izai-
teari eta bothereari ihes egin. «Norat joanen naiz, Jauna, erraiten zuen 
Dabid Errege Profetak, zuri ihes egiteko?... Non gordeko naiz zure 
begitarteari? Zeruetarat igaiten banaiz, han zare; ifernuetarat jausten 
banaiz, han zare oraino; hegalak hartzen baditut munduaren bertze 
buruetarat eta itsasoez bertze alderat joaiteko, zure eskuak ekarriko 
nau handik, eta zure bothereak aurkituren nau.» 

Jainkoak gauza guziak ikusten ditu eta gure pentsamendu gor-
deenak berak. Dabid Erregeak paganoen Jainko gezurrezkoez mintzo 
zelarik erraiten zuen; «Badituzte begiak, eta ez dute ikusten, belarriak 
eta ez dute entzuten»(3) Zertako hori? Zeren ez baitire Jainko; bai-
nan, zurez, harriz, zilharrez eta urrez, gizonek bere eskuez egin dituz-
ten obrak. Bainan leku guzietan Jainko egiazkoak guziak ikusten ditu; 

(1) Coelum et terram impleo (Jerem. XXIII, 24). 
(2) In ipso enim vivimus, et movemur et sumus (Act. XVII, 28). 
(3) Oculos habent et non videbunt, aures habent et non audient (Ps. 113). 
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ez da haren begientzat ez urruntasunik, ez ilhunberik. Harentzat, gau-
za guziak, arimako pentsamendu gordeenak berak agerian dire.(l). 

40 Orhoitzapen hunek: Jainkoak ikusten nau, Jainkoak entzuten nau! 
Zenbat behar gintuzken, gure pentsamendu, hitz, urhats, egintza gu-
zien gainean atzarriak atxiki! Bilha zak leku bat, zion S. Agustinek, 
zointan Jainkoa ez baituk aurkitzen, eta egin zak nahi dukana. Bai; 
bainan Jainkoa leku guzietan baita, eta haren begia bethi, gau eta egun, 
gure gainean baita: Omnia nuda eta aperta sunt oculis Dei. 

O bekatorea, zenbatetan menturaz, gizonen begieri gordetzen zine-
lakotz, uste izan duzun, ez zinduela beldur izaiteko! Ahanzten zinduen, 
badela lekuko bat zoinaren begiak ez baitire behinere hesten, argi bat, 
ilhunbeek itzaltzen ez dutena, juie bat guziez kondu dagokana. Zaude 
bethi ene presentzian eta ene aintzinean, eta saindu izanen zare, dio 
Izpiritu Sainduak: Ambula coram me et esto perfectus. Egia handi 
eta premiatsua. Nor izanen da, aski atrebitua, Jainkoaren laidoztatze-
ko, orhoitzen bada, gure urhats guzien gainean haren begi zorrotz eta 
ezin enganatuzkoa bethi atzarria dagoela? 

Dohatsuak egiazki, Jainkoaren presentziaren orhoitzapena gogoan 
bizi direnak! Bekatoreak beldur salbagarri batean sartuko dire; de-
bruak tentatuak eta deboilatuak direnek indar hartuko dute, orhoituz 
Jainkoa bera laguntzaile, bere sahetsean dutela; justuak bozkariotan 
emanen dire, hasten dutelarik, bizi huntarik beretik bethi-ereko zo-
riona, zoina baita Jainkoaren ikustea(2). 

Kapitulu hau osoa izaiteko, erran behar ginduke oraino, Jainkoa 
osoki zuhurra, ona, zuzena, justua, saindua, urrikalmendutsua dela. 
Bainan zertako sar xehetasun horietan? Zenbat nahi gure hitzak lu-
zaturik ere, ez dugu sekulan aski erranen Jainkoa zoin den ona eta per-
feta. Jainko da, eta aski da; hitz hortan dire guziak: on guziak haren 
baitan dire mugarririk eta itzalik gabe. 

(1) Omnia nuda et aperta sunt oculis Dei (Hebr. IV, 13). 
(2) Semper vident faciem Patris. (Math. XVIII, 10). 
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BORTZ-GARREN KAPITULUA 

Ez da Jainko bat baizen 

41 Aintzineko kapituluetan, klarki agertu zaiku egia hau: Badela Jain-
ko bat gauza guzien Egilea eta kreatzailea, izaite guzien ithurria eta zoi-
na gabe deus ez bailitake. 

Fedeak, gure adimenduak, gizon eta mende guzien sinhesteak age-
rian eman daukute egia handi hori, egia guzien zimendu beharra. 

Bainan othe da Jainko bat baino gehiago? 
Ez, erranen dut katiximarekin, ez da Jainko bat baizen, eta ez dai-

teke izan gehiago. 
Gure adimenduari bere argiak galdegin baino lehen gauza horren 

gainean, erran dezagun, zer lekukotasun Jainkoak bihurtzen dion bere 
buruari, Liburu Sainduetan. 

Huna nola mintzo zen Israelgo haurreri: «Ikus zazue, ni . . . ni nai-
zela Jainko bakarra, eta ez dela nitaz bertze Jainkorik»(l) . «Ni naiz 
lehen eta azkena; nitaz kanpo ez da bertze Jainkorik.»(2) «Nor da 
Jainko, zioen Dabid Erregeak, baizen gure Jauna; nor da Jainko, bai-
zen gure Jainkoa?»(3) Gauza bera dio Jesu-Kristok hainitz aldiz. Bai-
nan luzeki bailaiteke guzien erraitea, huna nola bere Aitari mintzo 
zaion, Jaun Doni Joanesen Ebanjelioan: «Bizitze eternala da, zu eza-
gutzea, zu egiazko Jainko bakarra.»(4) Entzun dezagun oraino Jaun 
Doni Paulo: «Badakigu ez dela Jainko bat baizen.»(5) 

(1) Videte quod ego sim solus, et non sit alius Deus proeter me. (Deut. 
XXXI, 39). 

(2) Ego primus, et ego novissimus, et absque me non est Deus (Is. XVI, 6). 
(3) Quoniam quis Deus praeter Dominum? aut quis Deus praeter Deum 

nostrum? (Ps. XVII, 32). 
(4) Haec est autem vita aeterna: Ut cognoscant te solum Deum verum. 

(Joan XVII, 3). 
(5) Scimus... Quod nullus est Deus, nisi unus. (I. Cor. VIII , 4). 

7 
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Hori izan da Lege zaharreko Patriarken, Profeten, Israelgo popu-
luaren sinhestea, ez zenean noiztenka, bere pasioneak gatik, Jainko fal-
tsuen adoratzera errebelatzen. Hobeki oraino eta argi handienarekin, 
Eliza katolikoaren sinhestea, hitz huntan Nizeeko konziliuaz emana zai-
ku: «Sinhesten dut Jainko bakar bat baitan.» Gauza bera dio Latran-
go laur-garren konziliuak. 

Ikus dezagun orai, zer dion gauza horren gainean gure adimenduak, 
nahi bezain herbala izan daiteken. 

l lk Jainkoa da, jadanik erran dugun bezala, izaite bat osoki perfe-
ta; ez daiteke beraz haren sahetsean izan, bertze izaite bat osoki per-
feta laitekena. Bat ez bertzea ez laiteke orduan, osoki perfeta. Baten 
perfezioneak ez laitezke bertzearenak; ordutik, batek bertzea, bere 
izaitean eta perfezionetan ttipi eta mendra lezake; bat eta bertzea el-
garren mugarriak laitezkenaz geroztik. Bia diren ordutik, batek ez ber-
tzeak ez luke beraz izaite osoa! Ez laiteke beraz Jainko. 

Iduri edo etsenplu bat. Bazindu lurraren gainean, landa bat, izari 
edo muga gabekoa osoki, ez daiteke bertzerik izan; balitz bertze bat, 
hura zurearen muga laiteke. 

2lk Jainkoa osoki botheretsua da, eta guzien nausia; haren bothere 
eta nausitasunak ez dute mugarririk; ez laiteke bertzela egiazko Jainko. 
Bainan nola daitezke bi izaite betan osoki botheretsuak eta betan guzien 
nausiak. Hetarik bat bederen, bertzearen bothere eta nausitasunetik 
kanpo laiteke eta bertzea haren peko. Bat balinbada bertzearen nausi, 
hura bakarrik da Jainko: batek ez bertzeak ez balu nausitasun oso hori, 
ez laiteke Jainkorik. 

Ez da hain gaitz, hoikien guzien konprenitzea, izpirituko artha poxi 
batekin. 

42 Bertzalde oraino, mundu huntan ikusten dugun ordena miragarriak 
ez othe dauku ikustera emaiten, ez duela mundu hunek Egile, nausi 
eta gobernatzaile bat baizen? Gauza guziak, zeruetan, lurrean bezala, 
lege eta ordena beretan dohaz. Ageri da hortarik, ez dela lege bat, 
ordenatzaile eta nausitasun bat baizen. Non eta ere bai litezke bi nau-
si, bat bertzearen peko ez direnak, laster eta zalu, ordena ona hautsia 
laiteke. Ez laiteke haren iraupena hainitz denboretako. 

Iduri zaut ikusten dugula orai, ez dela Jainko bat baizen, eta ez 
daitekela izan gehiago. Lege zaharreko Profeten, Jesu-Kristoren eta 
Apostoluen hitzek, konziliuen erakaspenek, gure adimenduaren argiek; 
guziek, gauza bera diote, horren gainean. 
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Ez dugu, hargatik, deus nahi gorde irakurtzen gaituzteneri. Egiak 
ez du deusen beldurrik. Erraiten dugu beraz, hainitz populu eta jende 
izan direla, Jesu-Kristoren Ebanjelioa predikatua izan aintzinean, krea-
turak berak Jainkotzat ezagutu eta adoratu dituztenak. Ez dute kon-
prenitu ahal izan ez daitekela Jainko bat baizen. Bere itsumenduan, 
Jainkotzat atxiki dituzte iguzkia, izarrak, bestiak, lurreko landareak: 
hitz batez, zerbeit on egiten edo zerbeit beldur emaiten ziozkatenak. 
Bossuet handiak, denbora ilhun hetaz mintzo zelarik, erran ahal izan 
du, guziak, erran behar bada, Jainkotzat atxikiak zirela, salbo egiazko 
Jainko bakarra. Badire oraino holakoak pagano jendeen artean. 

Gehiago oraino, gorago aditzera eman dugun bezala, Erlijionearen 
beharraz mintzo ginelarik. Populu argituenetan beretan, pasione tza-
rren amodioak berekin dakarken itsumendua hain handia izan da, non 
krima itsusienak eta ahalkagarrienak ohoratu eta Jainkoztatu bezala 
izan baitituzte. Mintzo naiz hemen Grekoez, Erromanoez, erran nahi 
da denbora zaharretan, izan diren jende argituenez. Tzarkeria guzien 
berme eta kontsekratzeko bezala, buru emaiten zuten, bere pasione gal-
duetan asmatu zuten Jainko faltso bat. Gauza bera orai ere ikus daite-
ke, Jesu-Kristoren Ebanjelio Sainduak eta egiazko Erlijioneak argitu ez 
dituen lekuetan. 

Izan dire ere aski zoroak erraiteko, guziak Jainko direla; Jainko, 
gizon guziak, Jainko, munduan diren izaite guziak. Hori da erraitea, 
ez dela Jainkorik. Non laiteke orduan ongia, non gaizkia, ongi egilea 
eta gaizki egilea higual Jainko' balire? Bainan, gu irakurtzen gaituzte-
nak arima zuzen eta izpiritu erneak dire. Ez diotegu eginen laidoa uste 
izaiteko, den gutiena ere errokeria eta zorokeria horietan bara ditez-
kela. 

43 Ilhunbe hoikien guzien erdian, ez da deus bertzerik, baizen debrua, 
Egiazko Jainkoaren orde, bere burua adorarazi nahi duena, eta gizonak 
bere segidan herrestatu. 

Luzifer eta haren lagun izan diren aingeru erreboltatuek ez dute 
zeruan erreginatu ahal izan. Jainkoak, bere justizian, pulunpatu izan 
ditu bethikotz, ifernuko lezetan. Orduan, bere herran, gaztigatzen zi-
tuen Jainkoaren kontrako errabian, lurrean nahi izan dute jarri, ze-
ruan galdu zuten gloriazko eta ohorezko tronua. Hortakotz, laguntza 
galdegin dute gizonen pasione eta jaidura tzarreri. Oihuz erran dute: 
Gu gare aberastasunak, gu atseginak, gu lohikeria; eta, gauza horie-
tan, bere azken zoriona emaiten dutenak jarraiki izan zaizkote eta jain-
kotzat adoratu dituzte. 
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Horiek guziak jasan ditu Jainkoak, ikus ginezan zenbat dugun ha-
ren beharra. Bainan erran dezagun ere laster, Jainkoari ohore eta glo-
ria bihurtzeko: ez da sekulan, Jainko egiazko eta bakarraren ezagutza 
galdu, lurraren gainean. Adan gure lehen aitatik hasirik, Patriarkek, 
Profetek, Israelgo populuak, eta hor hemenka bertze hainitzek begira-
tu izan dute artha handirekin. Ethorri da gero, Jainkoak eman ore-
nean, Jesu-Kristo, egiazki Jainko eta egiazki Gizon dena, eta Jainko-
tasunaren gainean egia garbia erakutsi dauku. 

Eta orai, Jesu-Kristoren Ebanjelioa lurraren bazter guzietan predi-
katua da. Leku guzietan distiatzen du Kurutze Salbagarriak. Egiazko 
Jainko bakarra ezagutua eta adoratua da. Eta Eliza eder eta handietan 
bezala, salbaia gaixoen zurezko et lastozko eliza erromesetan, ber-ehun 
milliun baino gehiago bihotzek kantatzen dute: Credo in unum Deum: 
Sinhesten dut Jainko bakar bat baitanl 
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SEI-GARREN KAPITULUA 

Trinitate Saindua 

44 Trinitate Sainduaz mintzatzen hastearekin, umilia gaitezen, aphal 
gure adimendu ez deusa eta adora dezagun. 

Zer diren mixterioak, badirela gure Erlijione Sainduan, jadan go-
rago erran dugu luzeki, kapitulu berezi batean. 

Erraiten ginduen: Mixterioez, erran nahi da, gure adimenduak kon-
preni ahal ez detzazken gauzez inguratuak bizi gare lur huntan berean. 
Ez detzazkegu bertzela erran gure begieri eta adimenduari uko egin 
gabe. Nola beraz ez dire izanen Jainko guziz handia baitan, hainitz 
gauza, harek bere argi izari gabekoekin konprenitzen dituenak, bainan 
gure argi flakoez gorago direnak? Horra zer den mixterioa. 

Hemen aiphatu behar duguna, eta esplikatu, gai garen bezain ba-
tean, mixterioen mixterioa da, guzietan handiena, guzien artean erres-
petagarriena. 

Trinita Saindua! Jainko bakar bat; eta bizkitartean hirur presuna 
Jainkoa baitan; bat bertzea bezain handi, hirurak perfetak, eternalak, 
erran nahi du hirurak Jainko, eta hargatik bere batasun perfetean, Jain-
ko bakar bat baizik ez egiten: 

«Aita Jainko da, dio S. Athanasiok, Semea Jainko da, Izpiritu Sain-
dua Jainko da; eta hargatik ez dire hirur Jainko, bainan Jainko bakar 
bat.»(l) 

Errokeria laiteke, mixterio hartan sarthu nahi izaitea, gure izpiri-
tuaren argi xoilekin. Jainkoaren hitzari behar gare beraz jarraiki; eta 
gero, Jainkoaren hitzaren ondotik, Eliza katolikoari, eta mende guzi-
etan eman duen erakaspenari behar ditugu argiak galdegin. 

(1) Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus. Et tamen non tres 
dii, sed unus est Deus. (Symb. S. Athan.). 
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Entzun dezagun lehenik Jesu-Kristoren beraren erakaspena. Huna 
zer erran zioten bere Apostolueri: «Zohazte eta argi zatzue, lurreko 
jende guziak, bathaiatzen ditutzuelarik Aitaren eta Semearen eta Izpi-
ritu Sainduaren izenean.»(l) Ez du erraiten Aitaren eta Semearen eta 
Izpiritu Sainduaren izenetan, bainan bai izenean, erakustera emaiteko, 
badirela egiazki hirur presuna Jainkoa baitan, bainan izaite, naturaleza, 
eta Jainkotasun bakar bat xoilki. 

Jesus bathaiatua izan zenean, eta bathaiako uretik ilkitzen zelarik, 
dio Ebanjelio Sainduak, zeruak ideki ziren, eta ikusi izan zen Izpiritu 
Saindua jausten uso baten itxuran, Jesusen buruaren gainerat. Denbo-
ra berean, entzuna izan zen boza bat, zeru goratik heldu zena eta boza 
harek zion: Hau da ene Seme maitea, zointan eman baititut ene boz-
kario guziak(2). 

Ebanjelioko hitz lahur horietan, ikusten ditugu Trinitate Sainduko 
hirur presunak: Aita, mintzo dena, SEMEA zoinaren baitan Aitak eman 
baitu bere bozkarioa, eta IZPIRITU SAINDUA, Jainkoaren Izpiritua, 
uso baten itxuran zerutik jausten dena. 

Huna zer dion oraino Jesu-Kristo, Berbo Dibino, gizoneri zeruko 
mixterioen erakustera ethorria zenak: «Noiz eta ere ethorriko baitza-
tzue nik ene Aitaren ganik egorriko dautzuetan Parakleta (edo Izpiri-
tu Saindua) zoina baita egiaren Izpiritua Aitaganik ilkitzen dena, ha-
rek enetzat lekukotasun emanen du.»(3) Horra ongi klarki, Trinita-
te Sainduko hirur presunak. Nahi duzu oraino entzun Jesu-Kristoren 
bertze hitz bat? Huna zer dion: «Nik othoitz eginen dut ene Aitari, 
eta bertze IZPIRITU bat egorriko dautzue. «Et ego rogabo Patrem, 
et alium Paraclitum dabit vobis (Joan. XIV, 16) Hemen ere hirur pre-
suna: EGO, Ni, edo Jesu-Kristo Semea mintzo dena; PATREM ene 
AITA; PARACLITUM, IZPIRITU SAINDUA. 

Zer daiteke klaroagorik? 
Berbera izan da Apostoluen erakaspena, eta ez zaiteken bertzela. 

45 Korinthiako dizipulueri izkribatzen zuen Jaun Doni Paulo Apos-
toluak: «Jesu-Kristo gure Jaunaren grazia, Jainkoaren amodioa, eta Iz-

(1) Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et 
Filii et Spiritus Sancti (Math. XXVIII.19). 

(2) ...Vidit Spiritum Dei descendentem sicut columbam, et venientem su-
per se. Et ecce vox de coelis dicens: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi 
complacui. (Math. I I I , 16-17). 

(3) Cum venerit Paraclitus, quem ego mittam vobis a Patre; Spiritus ve-
ritatis qui a Patre procedit, ille testimonium perhibebit de me. Qoan. XV, 26). 
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piritu Sainduaren dohainak izan daitezela zuekin.»(l) Ederragoa da 
menturaz oraino Jaun Doni Joanesen hitz hau, osoki agerian emaiten 
duena Trinitate Sainduko mixterioa: «Hirur dire lekukotasun emaiten 
dutenak zeruan: Aita, BERBOA, eta IZPIRITU SAINDUA, eta hi-
rurek bat egiten dute.»{2) 

Hitz hautaz, mixterio miragarria agertzen zaiku bere egia eta eder-
tasun guzian. Ez daiteke deus gehiago erran: Aita, Berboa eta Izpiritu 
Saindua, eta hirur presunak Jainko bakar bat, izaite bakar bat: et hi 
tres unum sunt. 

Nola daiteke hori? Ez dezagun bilha. Mixterio bat da, eta guzietan 
lehena eta handiena. Jesu-Kristo, Jainko Egia bera dena mintzatu zai-
ku bere ahoz, eta ere bere Apostoluen medioz; aski da; sinhets de-
zagun eta adora, eta aphal gaitezen Jainkoaren Izaite osoki handiaren 
aintzinean! 

Erraiten badaut norbeitek, Jesu-Kristoren eta Apostoluen hitzak ez 
ditudala behar den bezala hartu, ihardetsiko diot, katoliko guzien Fe-
dearen bermea eta argia denak, Elizak, bethi gisa hartan entzun dituela 
behar den bezala hartu, ihardetsiko diot, katoliko guzien Fedearen ber-
mea eta argia denak, Elizak, bethi gisa hortaz entzun dituela hitz ho-
riek. Memento guziz, bere othoitz eta ofizio guzietan, Trinitate Sain-
duaren orhoitzapena gogoan emaiten dauku. 

Kurutzearen seinalea da, giristinoaren seinalea: hortan behar da 
beraz aurkitu, giristino erakaspen guzia, labur-laburzki. Hortarik ilkiko 
dire bertze guziak, erroetarik landariak eta landaretarik, loreak eta fru-
tuak bezala. Bada huna Kurutzearen seinalearen hitzak: AITAREN 
ETA SEMEAREN ETA IZPIRITU SAINDUAREN IZENEAN. Sa-
kramenduak ere, Jainkozko hirur izen horiekin emaiten dire. Elizaren 
othoitz gehienak hitz hautaz zerratzen eta akabatzen dire: GLORIA 
AITARI, GLORIA SEMEARI, GLORIA IZPIRITU SAINDUARI. 

Theologo handi eta argituek esplikatu izan dute, nola, eternitate 
guzitik Trinitate Sainduko hirur presunak bat bertzearen ganik heldu 
diren, argiaren ithurriak argia emaiten duen bezala, amodioak amodioz-
ko sentimenduak; hirurak eternalak, hirurak Jainkozko Izaite berekoak, 
hirur presuna hargatik berex bethi gelditzen direnak. Bainan ez dut 
nik liburu hau Theologo handi, jakintsun eta izpiritu zorrotzentzat iz-

(1) Gratia Domini nostri Jesu-Christi et caritas Dei et communicatio Sanc-
ti Spiritus sit cum omnibus vobis. (II ad Corinth. XIII , 13). 

(2) Quoniam tres sunt qui testimonium dant in coelo: Pater, Verbum et 
Spiritus Sanctus; et hi tres unum sunt. (1 Joan. V, 7). 
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kribatzen. Izkribatzen dut ene herritar Eskualdun maite, ximenki Fe-
dean argituak izan nahi dutenentzat. 

46 Itxura edo iduri batzuek badire bizkitartean argi poxi bat bede-
ren gure izpirituetan emaiten ahal dutenak, ezin konprenituzko mixte-
rio horren gainean. 

Hala nola. Iguzkian badire hirur gauza: iguzkia bera, argia, eta be-
rotasuna. Gisa berean erranen dugu, badirela Jainko baitan: lehenik 
Jainko Aita, ithurria eta prinzipioa, iguzkia den bezala; Semea, aitaren 
ganik heldu dena, hala nola argia iguzkitik; eta azkenean, Izpiritu Sain-
dua, Aitaren eta Semearen ganik amodioaz heldu dena, berotasuna, iguz-
kitik eta iguzkiaren arraioetarik heldu den bezala. Hirur gauza horiek, 
iguzkian, bat bertzea bezain zahar dire eta ez dute iguzki bat baizen 
egiten. 

Ederragoa da oraino Trinitate Sainduak gizona baitan eman duen 
itxura eta iduria. Gizona egitera zohalarik, Jainkoak erran zuen: «Egin 
dezagun (eta ez egin dezadan), gizona gure idurirat (eta ez, ene iduri-
rat). Bada, badire gizona baitan hirur puxantzia edo bothere, izaite be-
rean: lehenik, arima bera; bi-garrenekorik, arimak bere izaiteaz duen 
ezagutza; eta hirur-garrenekorik beretzat duen amodioa. Beraz, arima-
ren izaitea bera, ezagutza eta amodioa: horiek hirurak arima berean, 
eta hargatik arima bakar bat. 

Iduri eta itxura horiek argi flako bat emaiten daukute Trinitate 
Sainduaren gainean, bainan ez mixterio hori osoki konpreniarazten. Ho-
ri da ez daiteken gauza, gure izpiritu flakoentzat. Jainkoa da xoilki, 
osoki eta den bezala konpreni dezakena. 

S. Agustin izan da Elizako Dotor aiphatuenetarik eta mende guzie-
tako handi eta jakintsunetarik bat. Itsaso hegian zabilan egun batez, 
buru guzia unatua eta deboilatua, Trinitate Saindua nahiz konprenitu. 
Betbetan haur ttipi bat ikusten du, maxkur batekin, itsasoko ura har-
tzen zuela eta ixurtzen, ariñan egin zuen putxu xume batetarat. Erra-
iten dio: Zer egin gogo duzu, haurra? 

Putxu huntan nahi dut eman itsasoko ur guzia. — Gizon handi eta 
jakintsunak hirri egin zuen haurkeria hortaz. — Bainan hori ez daite-
kena da; ez duzu bada ikusten itsasoa handiegia dela, eta zure putxua 
ttipiegia? —Ez duzu beraz uste, dio haurrak, eginen dudala egin nahi nu-
kena? Bada, nik erraiten dautzut, errexkiago gauza hau eginen dudala, 
zuk konprenituko duzun baino, Trinitate Sainduko mixterioa. Hitz ho-
riek erraitearekin, haurra suntsitzen da. Aingeru bat zen, haur ttipi 
haren itxura hartu zuena, S. Agustinori erakusteko mixterio horren kon-
prenitzeko asmurik ere ez zuela izan behar gizonaren izpirituak. 
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ZAZPI-GARREN KAPITULUA 

47 Jainko kreatzailea 

Orai arte kontsideratu dugu Jainkoa bere izaitean eta bere baitako 
perfezionetan. Badakigu klarki badela Jainko bat osoki perfeta, bere 
baitarik, bethi danik eta bethi izanen dena, nihor bera baino lehen eta 
gorago ezagutzen eta ikusten ez duena. 

Bainan, ez da Jainkoa bere baitan egon. Nahi izan ditu bere amo-
dioa eta botherea argitarat eman; eta horra nola, ez deusetarik egin di-
tuen mundua eta munduan diren izaite guziak. 

«Hastapenean, diote Liburu Sainduek, Jainkoak egin zituen zerua 
eta lurra.» Ez da beraz mundu hau Jainkoaren zathi bat, asko zoroek 
erran duten bezala. Jainkoa eternala eta bethi danik da; ez du hasta-
penik; mundu hunek badu hastapen bat. Jainkoa bere baitarik da, 
ez du egilerik, ez eta nihor bera baino lehen; mundu hunek 
badu egile bat: Jainkoak egin du. In principio Deus creavit coelum 
et terram. 

Eta ikusiz egiazki mundu huntako izaiteen mudantzak eta baiak, 
errokeria handia laiteke erraitea, bethi danik dela eta Jainko dela. 

Erran dezagun beraz, Liburu Sainduekin, Elizarekin eta ere gure 
adimendu zuzenarekin, Jainkoak ez deusetarik egin dituela zerua eta 
lurra. 

Kreatzea: Hitz horrek erran nahi du ez deusetarik egitea. S. Jus-
tinek erraiten du, Kreatzailea eta lan-egilea, huntan direla desbardin: 
lehenak bere bothere xoilaz izaitea eman dezake ez duenari: bi-garre-
nak, aldiz, gaia behar du bere obraren egiteko(l). 

(1) D. Justin. Exhortatio ad Graecos, I I , n. XXII. 
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Gizonek egiten dituzte, erran behar ginduke hobeki, moldatzen, 
erran nahi da, arrimutan eta ordenan emaiten, asko gauza: nahi dut; 
ez da hori, hekien ahalaz gorago. Bai; bainan gaiak ez dire hek eginak; 
gaiak badire aintzinean. Hek egin dutena izan da, gai hekien antolatzea, 
ordenan emaitea. Harginak behar du harria; zur lan egileari behar zaio 
zura. 

Jainkoa da bakarra, kreatu ahal izan duena, erran nahi da, ez deu-
setarik, edo gaik gabe mundua egin duena. 

Ez ditugu hemen erranen kreazioneko xehetasun guziak Liburu 
Sainduetan irakurtzen ditugun bezala. 

Bainan kreatura guzien artean, badire bia, guzietarik berex eta go-
rago eman behar ditugunak: dire Aingerua eta gizona. 

48 Gaitezen lehenik mintza Aingeruez. 
Jainkoaren obra guziek badute bere perfezione eta edertasuna. 

Bainan guzietan perfetenak eta ederrenak, Jainkoaren perfezioneari ge-
hienik hurbiltzen direnak dire Aingeruak, Izpiritu hutsak direlakotz, 
gorphutzak berekin dakarzken flakezak gabe(l). 

Gehienez onhetsia da, Aingeruak kreatuak izan direla, hastapenean, 
mundu hau orai ikusten dugun ordenan, Jainkoaz emana izan baino 
lehenago. 

Badirela Aingeruak, dudarik ez dezakegu izan. Bai lege Zaharrean, 
bai Berrian, eta ere Elizako aiten eta Elizako erakaspen guzietan no-
nai, Aingeruez aiphu egina zaiku. 

Zer dire Aingeruak? Izpiritu huts batzuek, Jainkoak egin zituenak, 
justiziazko eta saindutasunezko estatu batean. Dohain ederrenak he 
kien baitan ziren. Ikusten eta ezagutzen zuten ongia; maite zuten bere 
kreatzailea eta bere Jainkoa. Deus ez zen, iduriz, eskas hekien zorio-
nean. 

Bainan Aingerueri utzi zioten Jainkoak bere libertatea. Nahi izan 
du, adimenduaz eta ezagutzaz dohatu dituen kreatura guziek, Ainge-
ruek gizonak bezala, bere hautuz egin zezaten bere zorte bethi-erekoa. 
Aingeruak egin zituen saindu, bainan heki zagon, bethi estatu hortan 
egoitea. 

(1) Erran gabe doha, ez garela hemen mintzo ez Jesu-Kristoren Gizontasun 
Sainduaz, ez Andredena Mariaz. Mintzo gare Aingeru izpiritu hutsez eta gizo-
naz jeneralean. 
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Bai, handiak, distiantak, ederrak, izpirituko dohain berezienez abe-
rats ziren; bainan hetarik hainitz urguluak galdu zituen. Luzifer, gu-
zietarik ederrena, eta bere perfezionez, gehienik Jainkoari hurbiltzen 
zena, bere edertasunaren konplasentzian eta urguluan sarthu zen. Bere 
zorokerian erran zuen: Altxatuko naiz oraino gorago, eta Jainkoaren 
iduriko izanen naiz»(l) . 

Nonbre gabe izan ziren Aingeruetan, Luziferrekin Jainkoaren kon-
tra altxatu zirenak. Izan zen orduan, diote Liburu Sainduek, gudu han-
di bat zeruan(2). Eta gudu horren erdian, entzun izan zen, Mikael 
Arkanjeluaren oihu hau, geroztik, Jainkoaren zerbitzari eta soldado 
leial eta jenerosen gerlako oihua bilhakatu izan dena: Quis ut Deus? 
Nor da Jainkoa bezalakorik? Aingeru erreboltatuak bentzutuak izan zi-
ren, eta ez zen gehiago lekurik izan zeruan hekientzat(3). Jaun Doni 
Joanes Apostoluak dio oraino Apokalipzeko Liburu berean, boza bat 
entzun zela ziona: 

«...Bozkaria zaizte, zeruak eta zeruetan zaretenak; bainan zorigaitz 
zueri, lurrean eta itsasoan zaretenak, zeren debrua jautsi baita zuen 
ganat, errabia handirekin.»(4) 

Badire beraz Aingeru onak, Jainkoaren zerbitzari leial egon dire-
nak, Mikael Arkanjeluarekin. Badire Aingeru tzarrak, Jainkoaren kon-
tra bere urguluan altxatu izan direnak, eta gaztigu justu batez, aurti-
kiak ifernuko lezetarat. Hek deitzen ditugu Debruak. 

49 Gauza trixte eta bihotz-min emaiten duena da, aingeru tzarrez 
edo debruez mintzatzea. Eta bizkitartean, gure etsai gaxtoak direnaz 
geroz; gure galtzeko, Jainkoaren zerbitzutik urrunduz, bere ahal gu-
ziak egiten dituztenak, nola egon naiteke, hekien malezien eta amarruen 
kontra, arimak argitu eta hazkartu gabe? 

Aingeru gaxto edo debruak, Jainkoaren kontra erreboltatu ziren 
mementotik, ifernurat kondenatuak izan ziren, barkamenduaren espe-
rantzarik gabe. Hekien hutsa, dio S. Agustinek, hanbatenaz handiagoa 
zen, zenbatenaz naturaleza perfetagoa baitzuten. 

Jainkoaren kontra, herran, gerlan, errabian dire. Ordutik hekien 
gutizia bakarra da, Jainkoak beretzat egin dituen gizonak eror-araztea 
bere saretarat, gero herrestatzeko ifernuko lezetarat. 

(1) Similis ero Altissimo (Isaie, XIV, 14). 
(2) Factum est praelium magnum in coelo. (Apoc. XII , 7). 
(3) Neque locus inventus est eorum amplius in coelo. (Apoc. XII , 8). 
(4) ... Laetamini coeli et qui habitatis in eis. Voe terrae et mari, quia des-

cendit diabolus ad vos, habens iram magnam. (Apoc. XII, 12). 
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Berak zerutik kasatuak, errabiatzen dire pentsatuz, izan gaitezkela, 
gu, deithuak, hekientzat eginak ziren tronuen gainean jartzera, egun 
batez, zeruan. 

Jakin dezagun beraz ongi, Debrua gure etsaia da; etsai bat, seku-
lan deusek eztituko edo ematuko ez duena. Indar handiak ditu, bainan 
ez dezake deus gure galtzeko, baldin Jainkoaren baitan finkatzen ba-
gare. 

Izpiritu huts bat delakotz, naturalezaz, gu baino botheretsuagoa 
da: bainan Jainkoa gurekin denean, nor daiteke aski botheretsu gure 
garaitzeko? 

Ez dugu, hargatik loharkatu behar, ez; handiak eta hainitz giseta-
koak dire debruaren amarruak gure galtzeko; bertzalde, gure jaidura 
tzarrak, mundua eta munduan ikusten ditugunak, horiek guziak de-
bruaren lagun dire gure kontra. 

Bainan, Jainkoak permetitzen badu tentatuak izan gaitezen, ez du 
sekulan nahiko, tentatuak izan gaitezen, gure indarrez gehiago, haren 
graziaz laguntzen eta hazkartzen bagare. Eta graziak ez du sekulan es-
kas egiten, bihotz kharsu batekin galdegiten duenari. 

Berme ditugu eta laguntzaile, gutarik bat bederak nahi duelarik, 
Jesu-Kristoren kurutzea, odola, heriotzea. Eta beraz, nahi bezain in-
dartsu izan dadien debrua, garaitiaren segurantza osoarekin erraiten 
ahalko dugu: Si Deus pro nobis, quis contra nos? Jainkoa gure alde 
bada, nor izan daiteke gure kontra? 
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ZORTZI-GARREN KAPITULUA 

Aingeru onak 

50 Jainkoaren kontra altxatuz bekatu egin zuten pondutik, Aingeru 
tzarrak ifernuko lezetan pulunpatuak izan ziren, eta dio Liburu Sain-
duak, ez zen gehiago lekurik izan hekientzat zeruan(l). 

Bainan nonbre gabe ere izan ziren Aingeruak Jainkoari leial ego-
nez, justizian eta saindutasunean iraun zutenak. Hek, Jainkoak bethi-
kotz finkatu ditu bere amodioan; eman diote saritzat bethi-ereko zo-
riona. 

Zer hari dire Aingeru on eta saindu horiek? Ez da dudarik; krea-
tura guziek egin behar duten bezala, hekien lehen egitekoa, eta, erra-
nen dut, ofizioa da, Jainkoaren laudatzea eta adoratzea, Apokalipzeko 
Liburuak dion bezala. «Saindua, Saindua, Saindua da Jainko Jaun oso-
ki botheretsua, bethitik izan dena, orai dena, eta bethi izanen de-
na.»(2) Horra zer duten, baratu gabe, errepikatzen. 

Hekien bertze oficio bat da, Aingeruen izenak berak erraiten duen 
bezala, Jainkoaren mandatañak izaitea, mundu hunen gobernuan, eta 
bereziki, gizonen Salbamenduari behatzen zaizkoten gauzetan. 

Eta beraz, erresuma, leku zathi handi, hiri eta herri bakotxak badu 
bere Aingerua, hartaz Jainkoaren aintzinean, artha berezi bat hartzen 
duena. Apokalipzeko Liburuak erraiten dauku, Aingeruak bethi ze-
rutik lurreat eta lurretik zerurat dabiltzala, Jainkoaren manuen gizo-
nari ekhartzeko, eta manu hekien egiteko. 

Hainitz ederki mintzatu izan dire Elizako Aitak gauza horren gai-
nean. Bainan sobera luze joan laiteke kapitulu hau hekien hitzak erran 
nahi banitu. 

(1) Neque locus inventus est eorum amplius in coelo. (Apoc. XII, 8). 
(2) Apoc. IV, 8. 
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Gauza kontsolagarriagoa, eta hurbildik unkitzen gaituena, hau da: 
gutarik bakotxak badu bere Aingerua, Jainkoaren manuz, gutaz artha 
duena(l). Nor ez da orroitzen, Ebanjelio Sainduko hitz hautaz, zoine-
tan, Jesu-Kristok bere Apostolueri erraiten baitzioten, ez zetzaztela bere 
baitan mezpreza haur ttipiak, ezen, zion «hoikien Aingeruak bethi ene 
Aitaren aintzinean eta presentzian dire»(2). 

Elizako aitek finkatzen dute erakaspen hori. Origene, S. Basilio, 
S. Ambrosio, S. Agustin, eta bertze guziak gisa berean mintzo zaizki-
gu. Aipha detzagun xoilki S. Anselmo eta S. Jerome. Huna zer dion 
S. Anselmok: «Arima bakotxa, gorphutzean ezarria denean, Aingeru ba-
ten komendioan emana da.»(3) Eta S. Jeromek: «Ohore handia da 
gure arimentzat, bakotxak baitu, lehen mementotik, Aingeru bat, ha-
ren gainean atzarria egoiteko egorria dena»(4). 

Gauza kontsolagarria! Zer amodioa Jainkoarena, gutarik bakotxari, 
zeruko bere gortheko Printze bat emaitea, gure zaintzaile eta begira-
tzaile! Jainkoaren manuz gutaz artha duten Aingeru horiek, deitzen 
ditugu Aingeru Begiraleak. 

51 Nola erran, zer laguntza emaiten daukuten gorphutzeko behar eta 
lanjeretan beretan? Nor da gutartean, noiz edo noiz, bere buruari gal-
degin ahal izan ez diona: nola bada holako hirrisku edo lanjeretarik 
begiratuak izan garen? Ikus detzagun bereziki, bere buruez oraino ar-
tha hartzen ahal ez duten haur ttipi, gaixo eta maite horiek: nork be-
giratzen ditu, asmatzen ahal ez dituzten hoinbertze errekontru tzarre-
tarik? Ez dezagun bertzerik bilha, baizen Aingeru Begiraiea, zoinari 
eman baitio Jainkoak gure zaintzeko kargua: Angelis suis Deus man-
davit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis(5). 

Artha balinbadute gure gorphutzaren onaz, zenbat gehiago, gure 
arimaren salbamenduaz eta zorion eternalaz? Aingeru on eta tzarren 
artean, zeruan izan den gudua, ez da akabo ez akabaturen munduak 
iraunen dueño. Gure sahetsean ikusten duenean aingeru gaiztoa edo 
debrua, gure arimak iretsi nahiz, Aingeru Begiralea han da hura ere, 

(1) Angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis. 
(Ps. XC, 11). 

(2) Angeli eorum in coelis semper vident faciem Patris mei, qui in coelis 
est. (Math. XVIII, 10). 

(3) D. Ansel. Hom. 34. in Evang. 
(4) D. Hieron. Com. in Math. XVIII. 
(5) Ps. XC, 11. 
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gure argitzeko, hazkartzeko izpiritu tzarraren amarruen kontra. Gorde-
tzen gaitu amultsuki bere hegalen pean, laguntzen Jainkoaren indarraz 
gure etsaiaren bentzutzen. 

Zenbat giristino tentazione handi batean aurkitzen zirelarik, men-
turaz lezearen hegian, bekaturat lerratzeko doidoiezko memento har-
tan, Jainkoaren graziaz eta indarraz, eskutik bezala atxikiak izan di-
renak; Aingeru Begiralea zen, zerutik jautsia hekien laguntzera. Zen-
bat aldiz entzuten dugun gure ariman boza ezti bat, zeruko haize ezti 
baten pare, bakean mintzo zaikuna ongiaz, bertuteaz eta zeruaz! Ber-
tze aldi batzuetan, Jainkoaren ganik urruntzeko eta bekatuan erortze-
ko zorigaitza izan badugu, oihu samin eta garratz bat entzun izan dugu, 
gure arima atzarri duena, eta, bekatuaren ilhunbetarik deithu Jainkoa-
ren amodiorat. 

Gure Aingeru ona zen: Aingeru Begiralea, debrua gure etsaiarekin, 
bethi guduan dena; soldadu bethi atzarria; gauaz eta egunaz gure zain-
tzaile eta, behar orduan, abisatzaile; adixkide jenerosa eta amodio han-
dikoa, gure gaizki eta esker gabetasunek unhatzen ez dutena. 

Zer dire, gure aidetik, gure eginbideak, Aingeru Begiraleari buruz? 
S. Bernatek erakusten dauzkigu. Behar dugu Aingeruaren presentzia 
errespetatu; behar dugu maitatu; eta behar dugu haren baitan fidan-
tzia izan(l). 

l lk Munduko handi guziak baino gorago da Aingerua, bere natu-
ralezaz eta saindutasunaz. 

52 Ez dezagun beraz deus egin haren presentzian, munduan estimatzen 
eta errespetatzen dugun baten presentzian egin ez ginezakenik. «Or-
hoit zaizte, erraiten dauku S. Bernatek, zer errespetu eta modestiare-
kin behar zaizten egon Aingeruen aintzinean, hekien begien garbitasu-
na ez kolpatzeko. Non nahi izan gaitezen beraz, gauaz eta egunaz, ar-
gitan edo ilhunbetan, gure Aingerua han da, ikusten gaitu, errespeta 
dezagun»(2). 

2 lk Maita dezagun gure Aingeru Begiralea. Gure adixkidea da, adix-
kide hoberena eta segurena. Nahiz, bere naturalezaz, gutaz gorago den, 
amodioz bethea da guretzat. 

(1) Reverentiam pro proesentia, devotionem pro benevolentia, fiduciam pro 
custodia. (D. Bern. Serm. XI et XII . in Ps. 90). 

(2) In quovis diversorio, in quovis angulo, Angelo tuo reverentiam habe. 
(D. Bern. in Ps. XC). 
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Gure biziaren lagun egiten da. Rafael Arkanjeluak, Tobias gaztea 
gidatu, lagundu eta lanjer guzietarik begiratu zuen bezala, igual, gure 
Aingeruak laguntzen, gidatzen eta argitzen gaitu. Urruntzen ditu gu 
ganik lanjer eta hirrisku tzarrak; gure sustengatzaile egiten da, gure 
lan eta gudu guzietan; gure beharren oihuak eta gure othoitzak erama-
ten ditu Jainkoaren tronuaren aintzinerat, eta handik, aldiz, ekartzen 
dauzkigu behar ditugun laguntzak eta graziak. Adixkide leial eta amul-
tsu hori, nola ez dugu maitatuko? 

3 Ik Izan dezagun fidantzia gure Aingeru Begiralean, eta har deza-
gun arartekotzat Jainkoaren aintzinean. Botheretsuak badire debruak 
gaizkiarentzat, botheretsuagoak dire oraino Aingeruak ongiarentzat, ze-
ren ez baita hekien naturaleza flakatua izan bekatuaz; Jainkoaren adix-
kide gelditu dire eta Jainkoaren amodioaren eta urrikalmenduaren man-
datari. «Zerbeit pena handiz edo tentazione borthitzez bortxatuak za-
retenean, dio S. Bernatek, galdegin zazue, zuen Aingeru Begiralearen 
laguntza»(l). 

Bainan gure Aingeruaren laguntza merezitzeko eta izaiteko, hastia 
dezagun bekatua, ihes egin dezagun bekatuari. Bekatua zikin bat, us-
teldura bat da, haren garbitasuna kolpatuz, gure ganik urruntaraz le-
zakena. 

(1) D. Bern. in Ps. XC. 
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BEDERATZI-GARREN KAPITULUA 

Gizonaz 

53 Jainkoak egin duen kreatura perfetena eta ederrena Aingeruen on-
dotik, da gizona. 

Mirestekoa da lur hau, bere landare, lore, frutu eta bertze eder-
gailu guziekin. Zeruko izar distiantak, iguzkia, ilhargia, mintzo zaizki-
gu Jainkoaren bothere eta handitasun mugarri gabekoez. Bai, horiek 
guziak eder dire. 

Bainan, zer dire Jainkoaren begietan, baizen egoitza, palazio bat 
munduaren erregearentzat paratu izan duena? 

Errege hura, gizona da. 
Gizona, izpiritu eta gorphutz, bainan biak juntatuak, presuna ba-

kar bat egiteko gisan. Ez da gizona izpiritu huts bat Aingeruak diren 
bezala; ez da ere xoilki gorphutz, mundu huntan gure begiek ikusten 
dituzten asko kreatura bezala. Izpirituaz Aingeruen idurikoa eta he-
kien haurridea bezala; gorphutzaz aldiz, lur huntako bizian partalier. 

S. Athanasek hitz hau erraiten dauku, bere Sinhesten dut ederrean: 
Arima, adimenduaz dohatua, eta gorphutza, gizon bakar bat dire(l). 

Erran baino lehen, zer den gizona, eta zer dohain osoki ederrak 
diren hura baitan, erran dezagun nola Jainkoak egin zuen; aurkituko 
dugu hortan, Jainkoaren beraren lekukotasun bat bezala, gizonaren 
handitasuna frogatuko daukuna. 

Jainkoak egin zituenean, hastapenean, argia, zeruak eta lurra, iguz-
kia, lur hunen gainean diren landareak eta bizi diren bestiak, hitz bat 
xoilki erran zuen: Izan daitezela: «Fiat luxl... Producat terra animam 

(1) Anima rationalis et caro unus homo. (Sym. Ath.). 
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viventem in genere suo...» Eta berehala eginak izan ziren Jainkoaren 
hitzaren arabera: «Et facta est lux... Vactumque est ita.» 

Bainan, gizona egin behar du bai? Iduri du, Jainkoa bere baitan 
sartzen dela. Ez du hemen hitz xoil batez manatzen. 

Bere zuhurtzia eternalari kontseilu galdegiten bezala dio. Iduri lu-
ke Trinitate Sainduko hirur presunak, elgarrekin mintzo direla, gauza 
miragarri baten egiteko: «Egin dezagun gizona, gure idurirat eta gure 
itxurarat».(l) 

Jainkoak erraiten balu bezala: Bertze kreatura guzietan, agertzen 
dire ene botherea, handitasuna eta Jainkotasuna; bainan nahi dut izan 
dadien gizona ene itxura eta ene miraila; nahi dut haren arima egina 
izan dadien Trinitatearen idurirat. 

Eta orduan beraz, dio Liburu Sainduak, hitz batez, bere edergailu 
guziekin zerua eta lurra egin zituen Jainkoak hartzen du lur poxi bat 
eta emaiten dio gizonaren gorphutzaren iduria. O! zoin ederra ahal zi-
teken Jainkoaren eskuez egin gorphutz hori! Bainan ez ditu oraino be-
re baitan arima eta bizia. Gorphutza egin duen Jainkoak emaiten dio 
haren arphegiari, bere Jainkozko hats edo haize bat bezala, eta ordu 
beretik, gorphutz hartan sarthu zen arima bat, eta arimarekin, bizia(2). 

Zer da bada gizona, Jainkoak hainbertze artha eta amodioekin egi-
teko? Jadanik erran dugu eta badakigu; gizona da gorphutz bat, lur 
poxi batetik egina, hilkorra, eta lurrerat itzuli behar dena. Bainan, 
gorphutz hori, arima batez sustatua da; eta arima hori izpiritu xoil 
bat da; ez da hilkorra gorphutza den bezala. 

54 Zoin diren handiak eta ederrak, Jainkoak gizonaren arimari eman 
diozkan dohainak! Gizona, bere ariman dohatua da adimenduaz, amo-
dioaz eta nahiaz. Egia ezagutzen ahal du, ongia eta ona maita detzazke, 
eta, hekieri, bere hautuz eta libroki jarraikitzen ahal da. Arimaren me-
dioz, gizonak egia ezagun dezake, Jainkoaren eta bere buruaren gaine-
an; eta ere zer behar duen egin Jainkoaren nahiaren bidetan egoiteko. 

Horiek guziak dire gauza batzuek, gorputzen ahalez gorago direnak. 
Jende guzien sinhestea da, ez duela gorphutzak bere baitarik, ez 

indarrik, ez mugitzeko ahalik, are gutiago oraino adimendua eta eza-
gutza. Ene eskuak mugitzen badire; ene oinak, harat-hunat badohazi, 

(1) Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. (Genes, I, 26). 
(2) Inspiravit in faciem ejus spiraculum vitae, et factum est in animam 

viventem. (Gen. I I , 7). 
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zertako? Zeren aurkitzen baitut ni baitan, izaite eta nahi bat ene es-
kueri, ene oineri manatzen diotena. Izaite eta nahi hori, ez dire gor-
phutza bera; gorphutzaz goragoko zerbeit dire. Ikus dezagun harri bat 
edo zur puska bat; ez dohazi nihorat bere baitarik; ikus dezagun gi-
zon hil baten gorphutza bera; ez da mugitzen. Zertako? Zeren, haren 
bizia egiten zuen arima ez baita gehiago hura baitan. 

Gutiago oraino uste izan dezakegu, gophutz xoil batek baduela pen-
tsatzeko eta maitatzeko ahala. Nor da, erranen duenik ezagutza aurki 
daitekela zur peza batean, eta amodioa harri gogor batean? Bada, gure 
gorphutza, hil eta, erran nahi da, arimaz gabetua denean, ez da deus 
gehiago. Beraz, ariman, gorphutz ez den izaite, edo izpiritu huts ba-
tean dire, egiaren ezagutzeko, ongiaren maitatzeko eta egiteko ahala. 

Diot berriz ere hori izan da jende guzien sinhestea. Izan dire aski 
itsuak bestien ohoratzeko eta adoratzeko; ez dire, hargatik, aski zoro 
eta erro izan erraiteko gizona bera adimendurik gabeko bestia bat 
dela(l). 

Bai, gorphutzaz bertzalde, badugu arima bat; eta arima hura iz-
piritu hutsa da. Harek emaiten gaitu mundu huntako izaite guziez go-
rago. Zer estimu eta errespetu izan behar dugun arima horrentzat! No-
la, gure ahal guziak behar ginduzken egin, izan dadien bethi gorphu-
tzaren nausi, argi eta gidari! Izan dadiela arima bethi nausi; gorphutza 
zerbitzari. Ariman dugu bereziki garraiatzen, gure handitasuna egiten 
duen Jainkoaren irudia eta itxura. Hari zaio debrua oldartzen ohoin 
eta ebastaile bat bezala: «Divinae imaginis proedo» (Tertul.). 

Untzi ttipi batean zohan egun batez gizon gazte bat. Balentria zi-
tzaion, sinhesterik gabekoa zela agertzea. Ez da gu baitan arimarik, 
zuen erraiten; gorphutz gare xoilki, hala nola bestiak. «Nor da, zion, 
zuen artean, arima ikusi duenik?» Baziren hitz horietaz, hirri egiten 
eta gizon gaztea laudatzen zutenak. Bainan, egia behar da erran, gaizki 
ikusten zuten gehienek. Hautarik hiruek erran ziozkaten bere pentsa-
tzeko moldeak. Ez badugu arimarik, erran zion batek, ez gare beraz 
haragi puska bat baizen; bainan, nola izan dezake haragi puska batek, 
pentsatzeko, juiatzeko, maitatzeko, hastiatzeko ahala? Bigarren min-
tzatu zena izan zen, untziko gizonen buruzagia. Haizea ez zuen bere 

(1) Arima ukatzen dutenek berek aitortzen dute adimenduaz dohatuak ga-
rela. Nola konpreni gauza hori? 
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alde, eta untzia ezin gidatuz, ez zen bere atsegin guzietan; bazuen la-
nik aski. Hartu zuen makila bat, eta jo, jo, bere ustez jakintsun zen 
gizonaren bizkarraren gainean, erraiten ziolarik: «Ergel txarra! erra-
nen duk ez dela haizerik? Eta, ikusten duk haizea?» Hirurgarrenak 
erran zuen: «Jaunak, gizontto hunek hainitz abilki frogatu dauku, ez 
dela bestia bat baizen, ez duenaz geroztik arimarik». Gure gizon gaz-
tea ixil ixila gelditu zen. Nork egin zuen hirri? Ez harek; bainan bai 
bertze guziek. 

Kapitulu hau akabatzearekin, erran dezagun, bertze askotan adia-
raztera eman duguna: Arima ez da hilkor. Izpiritu huts bat denaz ge-
roztik, ez dire harentzat eginak gorphutzentzat eginak diren legeak. 
Erran daiteke hori izan dela mende guzietan, jende guzien sinhestea. 

Hori da giristinoen Fedea. 
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HAMAR-GARREN KAPITULUA 

Lehen gizona eta lehen emaxtea — Adame eta Eba 

56 Jainkoak egin zuen lehen gizona, Adame, munduaren erregea zen. 
Kreatura guziak, bai iguzkia eta zeruetan argitzen duten izar distian-
tak, lur hunen gainean diren, bestia, landare, lore eta frutuak bezala, 
haren zerbitzuko eta haren atseginarentzat ziren. Lur huntako izaite 
guziak, bere oinetan aphalduak ikusten zituen, zerbitzari batzuek bere 
nausiaren aintzinean bezala. 

Jainkoaren obra, ordutik, ederra zen; palazio miragarri bat; erre-
ge bat, dohain berezienez dohatua, palazio hortan bere egoitza egiten 
zuena. Adamek, izpiritu bat, adimendu bat bazuen, Jainko bere Egile 
soberanoaren ezagutzeko, bihotz bat haren maitatzeko. 

Eta, horiek guzien gatik, Jainkoak ikusiz bere obra, aurkitu zuen 
ez zela oraino osoa eta perfeta, zerbeit eskas zuela. Eta erran zuen: 
«Ez da ongi, gizona bakarrik izan dadien; egin diozagun lagun bat 
bere idurikoa»(l). 

«Iehovah Jainko handiak egorri zion beraz Adameri lo pisu bat, 
eta lo hartan zagoelarik, kendu zion sahets hezur bat eta haren orde 
eman haragia. 

Eta Adameri hartu zuen sahets hezur hartarik, Jainkoak egin zuen 
emaztea: eta Adamen begien aintzinean eman zuen. 

Hunek erran zuen orduan: Horra non den hemen orai, ene hezu-
rren hezurra, eta ene haragiaren haragia...»(2) 

«Hortakotz utziko ditu gizonak bere aita eta ama, estekatuko da 
bere esposari, eta bia izanen dire, gorphutz batean»(3). 

(1) Non est bonum esse hominem solum: faciamus ei adjutorium simile si-
bi. (Gen. I I , 18). 

(2) Genes. I I , 21-23. 
(3) Ibid., 24. 
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Mirets eta preza dezagun, hemen, Jainkoaren zuhurtzia eta Probi-
dentzia Ebaren edo emaztearen egiteko moldean. S. Thomasek era-
kusten daukun bezala, emaztea egina da molde osoki berezi batean. 
Jainkoak ez du emaztea ateratzen gizonaren burutik, zeren, Jainkoaren 
xedetan, ez baita emaztea izan behar, izpirituz, gizonaren buruzagia; 
ez du ere hartzen oinetan, ez baitu izan behar gizonaren esklaboa. 
Jainkoak hartzen du Eba gizonaren bihotzari hurbil, erakustera emaite-
ko, gizonak behar duela bere laguna maitatu, haren biziaren erdia edo 
zathi bat balitz bezala. 

Horra lehen gizona eta lehen emaztea, Adame eta Eba! Biak, Jain-
koaren eskuetarik ateratuak; biak, garbi eta saindu. Adameren eta Eba-
ren batasun garbia! horra Jainkoak berak lurreko Parabisuan benedi-
katu zuen lehen ezkontza saindua. 

57 Nork erran, zer zaiteken, Jainkoak gure lehen burasoentzat egin 
zuen lurreko Parabisu hori, eta hango zoriona! Han, bethi, primadera 
ezti eta gozo bat; zerua bethi argi eta urdin; bestia hazkarrenak eta 
borthitzenak berak, gizonaren oinetan umilki aphalduak. Ez sofritze-
aren, eritasunen, heriotzearen beldurrik. Gizona ez zen hiltzeko egina. 
Jainkoak, dio Liburu Sainduak, egin zuen gizona, bizitzeko. Bekatu ez 
balu egin, ez zen sekulan hilen. 

Hargatik, inozentzia oso horren erdian, Adamek eta Ebak baza-
gokaten bere libertatea. Hekieri zohakon, Jainkoari leial egonez, zorion 
hori, beretzat, eta bere haur eta ondokoentzat begiratzea. 

Ez zioten Jainkoak debeku handirik egin. Errexa zen hekien obe-
dientzia. 

Parabisuaren erdian, arbola bat eman zuen Jainkoak: Ongiaren eta 
gaizkiaren jakitatearen arbola. Zilhegi utzi zioten gure lehen burasoeri, 
bertze arboletako frutu guzietarik jatea. Hau xoilki zioten debekatu, 
erranez: «Begira zaizte frutu huntarik jatetik, ezen hortarik jaten du-
zuen egunean, hilen zarete».(l) Manamendu eztia zen eta begiratzeko 
erreza. Ikusiko dugu segidako kapituluan, nola, Adamek eta Ebak 
obeditu zioten. 

(1) In quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris. (Genes. II , 
17). Hitz hauk egiazki Adameri xoilki izan ziren lehenik erranak; orduan ez zen 
oraino Eba egina. Bainan, bai Eba, bai gu guziak Adameren baitan ginen or-
dutik. 
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HAMEKA-GARREN KAPITULUA 

Gizonaren bekatuan erortzea 

58 Jainkoak zorionarentzat egin zuen gizona. Gehiago dena, Jainkoak 
kreatu zuen saindutasunezko eta inozentziazko estatu batean. Hori da 
Eliza katolikoaren sinhestea; sinheste hori finkatzen da, bai Liburu 
Sainduen, bai Elizako Aiten lekukotasunaren gainean. Testamentu za-
harraren hastean irakurtzen ditugun hitz hautarik: «Jainkoak egin zuen 
gizona bere irudirat», (1) Elizako Aitek daukate, graziazko estatuan izan 
dela gizona kreatua. Huna zer oraino irakurtzen dugun: «Jainkoak egin 
du gizona, zuzena»(2) erran nahi baita, justua eta saindua. Gauza be-
ra, Jaun Doni Paulok asko hitzez erakusten dauku. 

Saindutasunarekin, Jainkoak eman ziozkan gizonari, arimako eta 
gorphutzeko dohain berezienak. Haren adimenduak Jainkoa eta egia 
ezagutzen zituen, ez hargatik osoki, Jainkoak bere burua ezagutzen 
duen bezala: ezen Adame, nahi bezain ederra, eta, gisa batean perfeta 
izan zadien, kreatura bat zen; haren bihotza ongirat eta Jainkoaren amo-
diorat ekharria zen. Gorputza bera, arimaren edertasun hortan par-
talier zen, eta ez zituen bere baitan, guk, bekatuaren ondorioz, gure-
kin garraiatzen ditugun jaidura tzarrak. 

Lurreko errege eta aphez, Adameren kargua zen, kreatura guziak 
Jainkoa ganat altxatzea, adorazionean, amodioan eta esker-onezko sen-
timenduetan. 

Bainan, oi zorigaitza! Bere erreboltaren segidan, zerutik kanpo ema-
na izan zen. Aingeru gaizto edo debruak ez zuen jasan ahal izan gizo-
naren inozentzia eta zoriona, lurreko parabisuan. Gutiago oraino jasai-
ten zuen pentsamendua, Adame eta Eba eta hekietarik ilki behar zi-

(1) Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit 
illum. (Genes., I, 27). 

(2) ...Inveni quod fecerit Deus hominem rectum. (Ecclesias, VIII 30). 
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renak, jarriko zirela zeruan, berak eta haren lagunek galdu zituzten 
tronuen gainean. 

Gure lehen burasoak tentatu zituen eta gaizkirat ler-arazi. 
Huna nola dakarken Liburu Sainduak Adameren eta Ebaren eror-

tze deithoragarriaren ixtorioa. 
Sugea zen, Jainko Jaunak egin zituen animale guzietan amarrutsue-

na. Hartu zuen debruak sugearen itxura, agertu zen emazteari eta erran 
zion: Zertako debekatu dautzue Jainkoak, Parabisuan diren arbola gu-
zien frutuetarik jatea? Ebak ihardetsi zion: jaten dugu Parabisuan di-
ren arbolen frutuetarik; Parabisuaren erdian den arbolaren frutuaz den 
bezinbatean, Jainkoak debeku egin dauku, haren unkitzea eta hartarik 
jatea, beldurrez eta hil gaitezen. — Sugeak erran zion emazteari: Ez, 
ez zarete segurki hilen. Jainkoak badaki, hartarik janen duzuen egu-
nean, zuen begiak idekiko direla; Jainko batzuen pareko izanen zare-
te, eta ongia eta gaizkia ezagutuko ditutzue(l). 

59 Erran behar dugu, urrunago joan gabe, izan direla gizon inpioak, 
Liburu Sainduko kondaira huntaz burlatu direnak, hala nola Voltaire, 
guzietan higuiiena, zoinak baitzion: Nahi nuke sugeari mintzatu, bai-
nan nahi nuke jakin zer zen haren mintzaira. Hitz hautan, inpio be-
zain arin eta ergel agertzen da Voltaire, bere izpiritu guziarekin. 

Bertze kapitulu batean erran dugu gorago: Debruak, nahiz eroria, 
eta ifernurat kondenatua, Aingeruen naturaleza hargatik atxiki zuen; 
ongiarentzat izan behar zuen bezala, gaizkiko botheretsu gelditu zen; 
hainitz molde eta itxura hartzen ahal ditu gure tentatzeko. Mintzatu 
zen Ebari, suge baten ahoz, guri bertze asko moldetan mintzo zaikun 
bezala. 

Egia othe da, ez duela sekulan Voltairek haren boza entzun, eta 
ez dela sobera ardura, haren zerbitzari arras umil izan? Voltairen bi-
ziari da, galde huni ihardestea. Nik, galdea xoilki egiten dut. Ezen, 
liburu hau guzia ez nuke aski, Voltairek suge tentatzailearen mintzai-
rari jarraikiz, bere bizian egin dituen tzarkeria guziak erran behar ba-
nitu. 

Tentazionea ethorri zenean, zer egin zuen Ebak? Beharko zukeien, 
dudarik gabe, ihesari eman, ikustearekin, suge tentatzailearen hitza Tain-
koaren hitzaren kontra zohala. Bazakizkan Jainkoaren hitza eta meha-
txua; han dago hargatik tentazionean, etsaiarekin hitzketan. Aithor-
tzen du Jainkoak erran ziotela: Frutu hortarik jaten baduzue hilen 

(1) Genes., I I I , 1-5. 
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zarete. Bainan, duda jadanik haren izpirituan sarthua da: «Beldurrez, 
menturaz, hil gaitezen: Ne forte moriamur». Dio hainitz ongi S. Ber-
natek: «Jainkoak seguratzen du, emazteak dudatzen, satanek ukatzen». 
(1) Ez, dio satanek, ez zarete hilen, bainan badaki Jainkoak frutu hor-
tarik janen duzuen ordutik, idekiko direla zuen begiak eta Jainko ba-
tzuek bezala izanen zaretela. 

Erakas-garri handi eta ongi pisatzekoa! Ikus dezagun hemen zer 
lanjer eta hirriskutan emaiten gaituen bilhatzen dugun, edo bederen 
urrundu nahi ez dugun tentazioneak. Ebak zer egiten du? Ihes egite-
ko orde, tentazionearekin jostatzen da; sugearekin, hitzketan dago. 
Zenbat Ebaren alaba, gisa berberean bere erorikoen edo hutsen has-
tea aurkitu dutenak! Ebak, sinhesten ditu, erdi bederen, sugearen hitz 
eder eta gezurrezkoak; laster, frutu debekatuaren gutizia bere baitan 
sentitzen du. . . Behatzen dio. . . Ez, aintzineko beldur eta ikara sain-
duarekin... Debruak jadan bere lana eta bidea egin du. Ikusten du 
Ebak frutu hura ederra dela begietako eta ona behar dela izan gus-
tuarentzat: tentazionea bethi hazkartuz doha. Azkenean Ebak frutua 
hartzen eta jaten du; Adamek hartzen du Ebaren eskuetarik, eta ja-
ten du harek ere. 

Bekatua egina da; gizonak Jainkoari, kreaturak kreatzaileari deso-
beditu dio. Jainkoaren madarizionea lurraren gainerat erortzera doha. 

60 Hainitzek ez dute berehala ikusten, zer krima eta bekatu izan 
zaiteken, frutu batetarik jatea. Nahi dut, gauza bere baitan xoilki kon-
tsideratuz; bainan bertzela agertzen zaiku Adameren bekatua, barnago 
eta hobeki bilhatzen badugu. S. Agustinek, hoben guziak, hoben han-
dienak aurkitzen ditu Adameren eta Ebaren bekatuan, eta dio, hori 
izan dela aski erran ez daiteken bekatu bat: Ruina ineffabilis, et inef-
fabiliter grande peccatum. 

Zenbat ongi, Jainkoaren ganik errezibitu zuten gure lehen bura-
soek! Nola eta zenbatetaraino izan ziren gaindituak! Bere ariman, bere 
gorphutzean, bizi huntako gauza, on, eder, zuzen guzietan, zer izan ze-
zaketen gutiziatzeko? 

Dohain eta on guziak bazituzten mundu huntan; eta bizi huntako 
zorionetik lekora, zeruan bethi-ereko zoriona. Zer eskergabetasuna, on-
gi egin horiek guziak ahanztea! Jainko ongi egile soberanoari, obedien-
tzia ekharri nahi ez izaitea! 

(1) Deus affirmat, mulier dubitat, Satan negat. (S. Bern. De div. serm. 
XII , n. 3). 
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Hortik lehenik eskergabetasuneko krima. 
Urguluaren krima ez da ttipiagoa. Ez zizaioten aski Adameri eta 

Ebari, Jainkoaren idurirat eginak izaitea; nahi izan zuten, berek Jain-
ko batzuek bezala bilhakatu, sugearen hitz gezurtiaren arabera. Jain-
koaren esku amultsutik izan dohain ederrak ez zizaizkoten aski, ez ba-
ziren Jainkoaren pareko egiten. Zer urgulu erro eta zoroa kreatura 
batean! 

Bertze buru batetik oraino, zer laidoa, gure lehen burasoen beka-
tuan, Jainkoaren majestate eta handitasun soberanoaren kontra? Jain-
koaren hitza bazterrerat emaiten dute, eta Aingeru gaiztoaren hitzari 
jarraikitzen dire. Erran zioten Jainkoak: Frutu hortarik jaten badu-
zue, hilen zarete. Eta debruak erraiten diote: Jainkoak enganatu zai-
tuzte; jan zazue frutu hortarik, eta ez zarete hilen. Eta debruaren hi-
tza dute sinhesten. 

Esker gabe, urguluz betheak, eta Jainkoaren alderat inpioak, horra 
zer izan ziren gure lehen burasoak. 

Izan ziren ere bihotz gabe bere ondokoentzat; ezen, berek mere-
zitu duten zorte deithoragarrirat herrestatu gaituzte guziak. Hokien 
krima delakotz, Jainkoaren madarizione justua gizon guzien buruaren 
gainean da. 

Manamendua eztia eta errexa zen; segidak ikaragarriak; gisa gu-
zietan bekatua handia, nahiz materia ttipia, iduriz. Arrazoia du S. Agus-
tinek dionean: ez daitekela erran zenbat handia izan den Adameren 
bekatua: Ruina ineffabilis et ineffabiliter grande peccatum. 
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HAMABI-GARREN KAPITULUA 

Lehen bekatuaren ondorioak 

61 Miñak eta deithoragarriak izan ziren lehen bekatuaren segidak. 
Sentitu zituzten Adamek eta Ebak, frutu debekatutik jan zuten 

bezain laster. Ordu artino, graziaz eta inozentziaz beztituak ziren. Be-
katu egin dute bai, ohartzen dire, biluziak direla; hegaldatu da hekien 
inozentzia ederra; aintzinean ez zuten deusez gorritzeko; hekien be-
giak, bihotzak bezala garbiak ziren; orai ahalkatzen dire. Ostoz estal-
tzen dituzte bere gorphutzak, eta badohazi, oian pean bere ahalkearen 
gordetzera. Bainan nola gordeko dire Jainkoaren begi zorrotzari? 

Huna justiziaren orena. Entzun dezagun, Moisek, Jainkoaren ar-
giekin iskribatu duen Geneseko Liburua: 

«Jainko Jaunak Adame deithu zuen eta erran zion: Non zare? 
Ihardetsi zion Adamek: Entzun dut zure boza Parabisuan, eta bel-

durtu naiz, biluzia naizelakotz, eta gorde naiz. 
Erran zion Jainkoak: Nola jakin duzu biluzia zarela, non ez duzun 

jan, nik debekatu frututik? 
Adamek erran zion: Laguntzat eman dautazun emazteak eman daut 

frutu hortarik, eta jan dut. 
Jainkoak erran zion emazteari: Zertako egin duzu gauza hori? Emaz-

teak ihardetsi zuen: Sugeak enganatu nau, eta jan dut. 
Eta orduan, Jainko Jaunak erran zuen sugeari; gauza hori egin du-

kalakotz, madarikatua haiz, lurreko animale eta bestia guzien artean; 
herrestan ibiliko haiz sabelaren gainean, eta hire egun guzietan lurra 
izanen duk hire hazkurri eta janaria. 

Etsaigua eta gerla emanen ditiat, hire eta emaztearen artean, hire 
arrazaren eta haren arrazaren artean; burua lehertuko dauk, haren oin 
zolak ausiki nahiko ditukan bitartean. 
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Erran zion ere emazteari; jasan gogorrak egorriko dauzkitzut hau-
rrak zure sabelean garraiatzen ditutzularik; dolorean emanen diozute 
bizia, eta zure senharraren menean eta haren nausitasunaren pean iza-
nen zare; harek manatuko dautzu. 

Eta gero erran zion Adameri: Zeren zure emaztearen boza entzun 
duzun, eta jan duzun nik debekatu arbolaren frututik, lurra madari-
katua izanen da, eta zure bizi guzian, lan hainitzen gostuz kenduko dio-
zu zure bizitzekoa. 

Arantzak eta elhorriak emanen dauzkitzu, eta lurreko belarra iza-
nen da zure hazkurria. 

Zure kopetako izerdiaren gostuz, janen duzu zure ogia denbora 
ethorri arteraino, zointan itzuliko baitzare lurrerat non hartua izan 
baitzare: Ezen herrauts zare, eta herrauts bilhakatuko zare. 

Eta gero, Jainko Jaunak eman zuen Adame zorionezko Parabisu-
tik kanporat, lanean har zadien hartua izan zen lur hartan. (Gen.)». 

Horra gure lehen burasoen gaztigua, egia bera dakarken Moisen 
Liburuan errana den bezala. 

62 Gauza guziak, ordutik, mudatuak dire. Bestiek eta animaliek ez 
dute gehiago, Adameren erregetasuna ezagutzen; zerua ez da hain argi 
ez hain ezti; lurra bere lore eta frutuetarik biluzia da, eta nigarrezko 
aran bat bilhakatua. Bazter guzietarik penak, jasan gogorrak, eritasu-
nak, arimako eta gorphutzeko nahi gabeak, eta azken buruan herio-
tzea: horra handik aintzinat gizon bekatorosaren zortea. Jainkoak erran 
dio: «Herrauts poxi bat haiz, eta herrautserat behar haiz itzuli».(l) 

Bainan dorpheagoa da oraino Adameren bekatuaren ondorioa. Gor-
phutzeko onak galdurikan ere, kontsolazione bilha zezaken arimako ino-
zentziaren gozoan. Bainan ez; bekatu egitearekin, galdu zuen ere, krea-
tu zuenean Jainkoak eman zion saindutasuna eta bihotzeko garbitasu-
na. Horra nola, berehala egin zen Adameren eta Ebaren baitan, gaiz-
kiaren ezagutza. Ordu-arte inozentziak beztitzen zituen; bekatu egin 
dute bai, ohartzen dire biluziak direla, eta ahalkez, oihan pean itzal-
tzen dire, Jainkoaren begieri ihes egiteko. 

Frutu debekatuak ez zioten ongia, bainan bai gaizkia ezagutarazi. 
Gisa hortan, hain nasaiki Jainkoak eman ziozkaten dohainez ga-

betuak izan ziren, edo bederen, dohain hek guziak kolpatuak eta fla-

(1) Quia pulvis es et in pulverem reverteris. (Genes. I I I , 19). 
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katuak izan ziren hekien baitan. Hekien izpirituak, egiaren argi gar-
bien orde, ezagutu zituen gezurraren ilhunbeak; bihotza eta nahia, 
hain errexki ongia maite zutenak, eta ongirat zohazinak, aurkitu ziren 
gaizkirat ekharriak; gorphutzak ezagutu zituen haragiaren errebolta 
eta gudu ahalkegarriak. 

Zorigaitz horiek guziak baino handiagoa! Bekatuaz galdu zituen 
gizonak, zerurateko zituen zuzen guziak. Gorphutzaren hiltzea, bethi-
-ereko heriotzearen itxura zen. Horiek guziak, Fedearen argian eman 
ditu eta erakutsi Trenteko konzilioak. 

Horra zer izan den Adamek eta Ebak egin zuten bekatuaren gaz-
tigu garratza, bainan zuzena eta justua. Segidako kapituluan ikusiko 
dugu, zer izan diren bekatu horren segidak, hekien ondorioarentzat, 
erran nahi da, gutarik bakotxarentzat. 



HAMAHIRUR-GARREN KAPITULUA 

Lehen burasoen bekatuaren segidak hekien ondorioarentzat 

63 Fedezko artikulu bat da, Adameren bekatua haren ondorio guziaren 
gainerat hedatu dela, eta guziak, Salbo Birjina Maria dohatsua, bekatu 
orijinalaz hobendun kontzebituak garela. 

Klarki erakusten dauku Jaun Doni Paulok hitz hautaz: «Bekatua 
munduan sarthu da, gizon bakar baten medioz, eta bekatuaz, heriotzea; 
eta horrela heriotzea ethorri da gizon guzietarat, gizon bakar hartaz, 
zointan guziek egin baitzuten bekatu.»(l) Apostoluaren hitz hoikien 
gainean finkatzen da Trenteko Konzilioa, erakaspen horren kontra 
dohazinen kondenatzeko (2). 

Hitz horietarik ageri da, guziek gizon batean bekatu egin dugula, 
eta guziak hiltzerat kondenatuak garela, Adame gure lehen aitaren be-
katuan sortzen garelakotz. 

Argi handiagoan eta ederragoan oraino ezartzen du Apostoluak egia 
hori, Jesu-Kristo eta Adame bat bertzearen aldean emaiten dituelarik: 
«Hola nola, dio, gizon guziak izan baitire, baten bekatuaz heriotzerat 
kondenatuak; hala ere, baten justiziaz, izaiten dute gizon guziek bizia 
eta justifikazionea. Ezen, nola hainitz bilhakatu baitire bekatore, baten 
obedientzia eskasaz: hala hala, baten obedientziaz, hainitz justifikatuak 
izanen dire.»(3) 

Gauza bera erakusten du, Korinthianoeri egiten zuen Epistolan: 
«Gizon batez ethorri zaikun bezala heriotzea, gizon batez ere ethorriko 
zaiku phiztea. Guziak hiltzen diren bezala, Adame baitan, guziak biziko 
dire berriz Jesu-Kristo baitan»(4). Zer izan daiteke ere Dabid Errege-

(1) Rom. V. 12. 
(2) Concil. Trid. Sess. V, C. II. 
(3) Rom. V. 12. 
(4) I. Cor. XV, 21-22. 
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-Profetaren hitz hau baino argiago: «Bekatuan kontzebitua izan naiz, 
eta ene amak, bekatuarekin eman daut bizia: Ecce enim in iniquitati-
bus conceplus sum et in peccatis concepit me mater mea»(l). Entzun 
dezagun Job Patriarka: «Ez da nihor bekatuaren zikinetik garbi, ez eta 
ere egun bat xoilki bizi izan den haurra»(2). Lekukotasun horiek gu-
ziak baino handiagoa, huna Jesu-Kristoren lekukotasuna bera: «Nisi 
quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in 
regnum Dei»(3). «Nor eta ere ez baita berriz sortzen urean (erran 
nahi da bathaioan), eta Izpiritu Sainduan, ez daiteke sar Jainkoaren 
erresuman». Ez othe dauku Jesu-Kristok aski agerian erraiten hitz 
hautaz, guziak, bekatuaz hilak sortzen garela, badugunaz geroz, guziek, 
bizi berri baten beharra, Jainkoaren erresuman sartzeko? 

Luzegi laiteke Elizako Aiten lekukotasunaren hemen emaitea, gure 
Fedearen phondu horren gainean. Aipha detzagun xoilki bat edo bertze. 

S. Athanasiok dio: «Legea hautsi duelakotz gizonen arrazaren Ai-
tak, heriotzea jautsi da haren ondorio guzirat. Guziak bekatuan kon-
tzebituak gare»(4). 

«Jainko kreatzaile guziz on eta guziz justu baten botherearen pean, 
dio S. Agustinek, ez letzazke, bere idurirat egin duen gizonak, hoin 
pena handiak jasan bizi huntan, ez balitz bekatu orijinalik»(5). Beraz, 
S. Agustinen sentimenduan, bizi huntako jasan gogor guziak, bekatu 
orijinalaren ondorioak dire. Gauza bera dute erakusten S. Irenee, S. Hi-
lario, S. Ciprien, S. Krisostomo, Origine, Tertuliano eta bertze guziek. 

Bekatu orijinala, bere segidekin! hori da gure Erlijioneko mixterio 
handienetarik bat. Bainan, hori ukhatuz, zenbat bertze gauza, ilhunbe-
tan geldi litezkenak, hala nola gizona, orai den bezalakoa, bere jaidura 
tzarrekin eta sofritzeekin, Inkarnazionea, Erospena, Eliza, Sakramen-
duak. Horiek guziak bekatu orijinalaren segidak edo sendagaia dire. 

Kenduz bekatu orijinala, ez dugu deus konprenitzen ahal ez gure 
bizian, ez Erlijionean. 

64 Izan dire erran dutenak ez ditezkela elgarrekin antola Jainkoaren 
justizia eta bekatu orijinala. 

Ikusi dugu zer daukun Jainkoak erakutsi, bai Testamentu Zaha-
rrean, bai Berrian, eta ere Elizaz eta Elizako Aitez. Bada ez dezake 

(1) Ps. L. 7. 
(2) Job. XV, 4. 
(3) joan. III, 5. 
(4) S. Athan., t. II, pag. 31. Edit. des Bened. 
(5) S. Agust. contr. Julian IV, C. I. 

125 



Jainkoak gezurra erakuts. Bertzalde, atrebentzia handia laiteke, Jain-
koaren justizia soberanoa, gure justiziarekin neurtu eta pisatu nahi 
izaitea. 

Asko ilhunbe eta duda heldu dire gauzak ez ontsa konprenitzetik. 
Ez dezagun bekatu orijinalarekin bat egin, bekatu aktuala, edo, orai 
eta gure nahiz egiten duguna. Ez dire gauza berak; ez dire ere gisa 
berean gaztigatuak. Batek zeruko sariaz gabetzen gaitu, bertzeak gaz-
tigua merezitzen. Ez gare bertze bizian, gaztigatuak izanen, Adameren 
bekatua delakotz, bainan bai, gure libertateaz gaizki zerbitzatuz, gure 
nahiz egin ditugun bekatuentzat. 

Gabetuak bagare, Jainkoak, Adameri, bere borondate xoilaz, eta 
batere bortxatua izan gabe, eman ziozkan dohain bereziez, hutsa ez da 
Jainkoarena, bainan bai Adamerena. 

Emagun galtzen dituela aita batek bere on, aberastasun eta izaite 
guziak; utz ahal othe detzazke bere ondorioari? Ez; ez direnaz geroz-
tik harenak. 

Emagun oraino Prinze bat. Ez, justiziaz obligatua delakotz, bainan, 
bere amodio eta nahi on xoilaz, gainditzen du bere zerbitzari bat, ongi, 
aberastasun eta ohore guziez, erraiten diolarik: Deus ez dautzut zor; 
bainan niri leial egoiten bazare, horiek guziak, zuretzat bezala, zure 
haurrentzat izanen dire. Bainan, ene kontra altxatzen bazare, guziak 
aldiz galduak, zuretzat eta zure haurrentzat. Hori dakielarik, altxatzen 
da gizon hura bere Prinze eta ongi egilearen kontra; hunek kentzen 
badiozka bere ongi eginak, haurrentzat galduak badire denbora berean, 
nork erran dezake, Prinzea zuzen kontra dohala? 

Horra nola, galduak izan diren guretzat, Adamek, Jainkoari leial 
egonez, haren debekuari obedituz, bere ondorioari uzten ahal zituen 
on eta dohain guziak. 

Adameren baitan ginen guziak, lehen hazian aurkitzen diren beza-
la hartarik ilkiko diren landare, lore, frutu eta hazi guziak. Pozoinda-
tua balinbada lehen hazia, nork ez du ikusiko, ondoko hazi guziak har-
tan pozoindatuak izanen direla? Guziek konprenitzen dute errexki gau-
za hau; nihork ez dezake bertzeri eman, berak duena baizen. 

Umilki aithortzen dugularik, ez dugula, bekatu orijinalaren mix-
terio hau osoki konprenitzen ahal, adora dezagun Jainkoaren justizia. 
Bainan, erran dezagun ere oraitik, guziz ona eta urrikalmendutsua izatu 
dela Jainkoa guretzat, bere Seme bakarra eman daukunean, bekatu ori-
jinaletik gure garbitzeko. 
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HIRUR-GARREN ZATHIA 

JESU-KRISTO MUNDUAREN SALBATZAILEAZ 



LEHEN KAPITULUA 

Jainkoak agintzen du Salbatzaile bat 

65 Kontsolazione eta bozkario handirekin hasten dugu hemen sinhes-
ten duten bi-garren zathia, liburu huntako hirur-garrena: ezen, lehen 
zathian, preparazio bat bezala egin dugu, mintzatuz Erlijioneaz eta Fe-
deaz. 

Eta orai, Jesu-Kristoz behar gare mintzatu. Jesu-Kristo, gizonaren 
zorigaitzaren eta desmasiaren erdian, gure esperantza, Jesu-Kristo gure 
Anaia, gure Salbatzailea, gure hazkurria, Elizaren Egilea eta Burua. 

Ai! zer gauza eder eta miragarrien kontsideratzera gohazin! Jain-
koak lagun gaitzala. Jesusek berak gida dezala, eskuetan dudan luma, 
ene amodioak galdegiten duen bezinbat; argi detzala ene irakurtzai-
leen izpirituak, bero hekien bihotzak. 

O Jesus! Jesus gizon egin zarena, Jesus guretzat hil, eta gure 
hazkurri egin zarena, zu zare ene erakaspen eta ene amodio guzia! 
Egizu zutaz, ontsa eta amodioekin mintza nadien! 

Jainkoak, bere justizian, eman zituenian gure lehen burasoak, lu-
rreko parabisutik kanpo, ez zituen hargatik esperantzarik gabe utzi. 
Hekien bihotz minaren gau ilhunean eman zuen argi bat. Hitz bat 
erran zioten: Salbatzaile eta Erostaile bat ethorriko zaitzue. 

Jainkoa baitan, bethi, urrikalmendua justiziarekin doha; eta erran 
behar da, Jainkoa baitan xoilki, urrikalmendu handiena eta justizia osoa 
aurki ditezkela, eta elgar besarka dezaketela, bat edo bertzea, kolpa-
tua izan gabe; zeren, batasun osoan, perfezione guziak aurkitzen bai-
tire Jainkoa baitan. 

Orhoit gaiten, Jainkoak sugeari erran zion hitz huntaz: «Etsaigoak 
emanen ditiat, hire eta Emaztearen, hire eta haren arrazaren artean; 
lehertuko dauk burua, eta alferretan, haren zango zola nahiko duk 
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ausiki». Erran gabe doha, Jainkoak egiten zuen mehatxu hau ez zela 
sugearentzat, bainan, sugearen itxura hartuz, gezurrez Eba enganatu 
zuen debruarentzat. 

Sugearen eta debruaren etsai botheretsu eta bentzutzaile agindua 
zen emaztea, MARIA da. Haren arrazatik ilkiko den haurra, debruari 
azken kolpea emanen diona: JESU-KRISTO. 

Iduri du hemen Jainkoak altxaraziz bere urrikalmendua gure beka-
tuez gorago, egiten duela gizonarentzat, bainan bertze molde batean, 
gezurrez sugeak Ebari eta Adameri agindu zuena: Ez zirela hilen, bai-
nan Jainko batzuek bezala izanen zirela. 

Debruak gezurrez agintzen zuen bethiereko bizi hura, gero egiazki 
emana izan zaiku. Biziaren egiazko arbolaren frutua, Jesu-Kristo gure 
Jauna, gure anaia eta gure Salbatzailea bilhakatuz, egin gare haren idu-
riko, erran nahi da, Jainko batzuek bezala. 

Zoin den ederra hemen, S. Krisostomoren mintzaira: «Sugeak atxe-
man eta beretu zuen Eba: Mariak emanen du bere baimena, Gabriel 
Arkanjeluaren mandatuari; Ebaren erorikoak eman dauku heriotzea; 
Mariaren baimenak sor-arazten du Salbatzailea. Ebak galdu duena, Ma-
riaz kobratua izanen da; Adame, bekatuaren gatiboa, Jesu-Kristoz ero-
sia izanen da; Inkarnazioneak emanen dauku Satanek kendu zaukun 
esperantza» (1). 

66 Nahiz ez zaikun guri Jainkoaren hitza osoki klaroa agertzen, Jesu-
-Kristoren Inkarnazionea ikusi aintzinean, ez da dudarik Adamek eta 
Ebak behar zen bezala hartu zutela. Ez da dudarik egiteko, Salbatzai-
le baten agintza, hitz horren orhoitzapen eztia, izan zirela hekien sus-
tengua, esperantza eta bihotz altxagarria, bihotz-min eta nahi gabe dor-
phe guzien erdian. 

Igurikitzen zuten Salbatzaile bat; eta bere baitan zakarketen espe-
rantza hazkar hori, bere haurreri eta haurren haurreri utzi zioten. Erran 
daiteke, urrats bat ez daitekela egin Testamentu Zaharreko Liburuetan, 
Salbatzailearen edo Mesias aginduaren esperantza aurkitu gabe. 

Ez du nahi izan Jainkoak bere agintza ahanztera utzi. Huna zer 
erraiten duen Abrahame Patriarkari, ikusten duenean fede handiko gi-
zon Saindu hori, bere Seme bakar eta maitearen sakrifikatzera ekharria 
dela, Jainkoaren manuari obeditzeko: «... Lurreko jendetze guziak be-
nedikatuak izanen dire, zure arrazatik ethorriko denaren baitan, zeren 

(1) S. Joan. Chrys. Hom. de Interd. arb. 
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ene bozari obeditu izan baituzu»(l). Agintza bera, eta hitz bertsuetan 
egiten du Isaak Patriarkari: «Jendetze guziak benedikatuak izanen di-
re zure arrazatik ethorriko denaren baitan, zeren Abrahamek ene bo-
zari obeditu izan baitu»(2). Gisa berean mintzo zaio Jakoberi. Hitz 
berak laitezke hemen erraiteko. Sekulan beraz, ez zuen Jainkoak Pa-
triarka Zaharren arimetan ilhuntzera utzi, Salbatzailearen orhoitzapena 
eta esperantza. Jainkoa bethi leial agertzen zaiku, hastapenean gizona-
ri egin zion agintza kontsolagarrian; ez xoilki Juduen, bainan, Abra-
hameren fede eta sinheste hazkarra izanen duten guzien Saindutzaile 
eta Salbatzaile. 

Lehen denboretako Patriarken ondotik eta geroago, ez zen ilhun-
du Mesias aginduaren esperantza. Moise, Dabid, eta erranen dut, Pro-
feta guziak hartaz mintzo zaizkigu, eta hain ardura non, erran baitita-
ke, ez zutela bertze egitekorik, Jainkoaren xedetan, baizen, haren or-
hoitzapena, Israelgo populuan ezeztatzera ez uztea. Hanbat xehetasu-
nekin, mintzatu izan dire Salbatzaile aginduaz, non haren bizia eta he-
riotzea aintzinetik erranak bezala baitziren. Erran zuten, Mesias Da-
biden arrazatik sorthuko zela; Birjina bat izanen zuela amatzat eta Be-
thleeme izanen zela haren sor lekua. 

67 Erran ere zuten aintzinetik, Ebanjelioa edo Jainkoaren berri ona 
gizoneri predikatuko zuela; bere erakaspena mirakuiluez bermatuko; 
adixkide batez saldua izanen zela hogei eta hamar diru pezentzat; bere 
dizipuluez utzia, akusatua, kondenatua eta bertze guziak, heriotzeraino. 

Bai, ageri da hemen, Israelgo populuaren kargu berezia izan dela, 
Jainkoak Adameri egin zion Salbatzailearen agintza eta orhoitzapena 
arthoski atxikitzea, galtzera eta ilhuntzera utzi gabe. 

Populu hura bera da orai, Mesias agindua ethorri dela, ezagutu 
nahi ez duena, nahiz, jadan gertatuak diren, Profetez haren liburuetan 
aintzinetik erran gauza guziak. 

Nola daiteke hori? Mixterioa! Othoitz egin dezagun ilhunbetan di-
renentzat. 

Kapitulu hau arras osoa izaiteko, behar nuke erran, errex laite-
keena, Israelgo populua bezala, bertze guziak ere, bazter guzietan Sal-
batzaile baten igurikean zagozila. Bainan iduri zait aski erran dudala 
Eskualdunen fedearen argitzeko eta hazkartzeko, eta huntan baratzen 
naiz. 

(1) Genes. XXII, 18. 
(2) Ibid., XXV, 4-5. 
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BI-GARREN KAPITULUA 

Salbatzaile edo Erostaile baten beharra 

68 Ikusi dugu gizona, bere inozentzian eta lurreko Parabisuko gozo 
eztian; ikusi dugu ondoan, bekatuan erortzen, eta bekatua delakotz, 
gorphutzeko eta arimako flakeza guzietarat sumetitua; gehiago eta dor-
pheago dena, zeruaren esperantzaz gabetua. 

Eri handi bat da, lurraren gainean etzana, S. Agustinek dion bezala. 
Bera sendatuko othe da? Aski hazkar izanen othe da bere ohetik 

altxatzeko? Edo, beharko othe da, heda dezon Jainkoak zeru goratik, 
bere esku urrikalmendutsua eta laguntzailea? 

Ez; gizona ez daiteke bera bakarrik altxa bere eroriko dorphetik. 
Jainkoa gabe, ez daiteke senda bekatuak egin dion zauri izigarritik. 
Alferretan, nigar saminenak eta penitentzia garratzenak eginen ditu 
bere bekatuarentzat; ez da gai izanen, bera xoilki, bekatu horren bo-
rratzeko. 

Zertako hori? Zeren zorra eta pagamendua, neurri eta izari berean 
izan behar baitire; hola du galdatzen justiziak; zeren, gizon kreatura 
ez deusak, Jainko guziz handiari egin zion laidoa mugarririk gabekoa 
izan baitzen. 

Hanbatenaz da laidoa handiagoa, zenbatenaz laidoztatzailea apha-
lagoa baita eta laidoztatua handiago eta altxatuagoa. Bada hemen, be-
katuaz laidoztatua izan dena Jainkoa da, erran nahi da, izate bat osoki 
handi, saindu eta perfeta; laidoztatzailea aldiz, kreatura bat, deus ez 
dena bere baitarik, eta dituen guziak Jainko handi haren ganik da-
gozkanak. 

Nola beraz, bethe dezake bekatoreak bere ahal eta indarrez, sain-
dutasun osoa ganik berexten duen lezea? 

Zer estatutan kreatu zuen Jainkoak gizona? Erran dugu jadanik: 
justizian, inozentzian, naturalezaz goragoko estatu batean. Ez zuen be-
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rak merezitu ahal izan saindutasunezko estatu hori: Jainkoaren amo-
dioaren dohaina zen. Are gutiago kobra zezaken bere indar xoilez, be-
hin bekatuaz galdu zuen ondoan. S. Thomasek hainitz ongi erraiten du: 
«Hala nola ez baitzuen bere merezimenduez gizonak izan justizia ori-
jinala, bainan bai Jainkoaren nahi on eta handitik, igual eta oraino ho-
beki erranen dut, ez zezakela, bekatu egin ondoan ez urrikiaz, ez ber-
tze egintzez estatu hori merezi»(l). 

Hitz batez erraiteko: Graziazko estatua naturalezaz goragoko do-
hain bat da; ez daiteke beraz hartarat hel, naturaleza xoilaren indarrez. 
Are gutiago oraino galdu ondoan kobra daiteke, naturalezaren inda-
rrak berak, kolpatuak eta flakatuak direnean bekatuaz. 

Sekulakotz beraz eroria da eta galdua izanen da gizona? 
Hala izanen zen egiazki ez balu Jainkoak hartaz urrikalmendu izan. 

Bainan gizona urrikaldu zitzaion. 

69 Hemen, gure Erlijioneko mixterio ederrenaren, eta bereziki mai-
teenaren kontsideratzera gohazi. 

Bai: dio Jainkoak bere baitan, gizona hobendun eta hobendun han-
dia da, bainan oraino ene haurra da: eta, ez mendekuzko bainan ba-
kezko pentsamendu eta asmuak ditut harentzat(2). 

Berak egin duen gizona, Jamkoak nahiko du salbatu. 
Eta nola bada? 
Trinitate Sainduko bi-garren presuna gizon eginen da; hartuko di-

tu guriak bezalako gorphutz bat eta arima bat, gure iduriko bilhakatu-
ko da. Mixterio espantagarria, bainan, zoina gabe ez baitziteken gizo-
na izan salbatua. 

Bekatuak egin kaltea erreperatuko zuena, baitezpada, gizon behar 
zen izan. Gizona zelakotz bekatorea, haren arrazakoa behar zen ere 
erreparazionea eginen zuena. Gizona behar zen oraino, zeren gizonak 
xoilki, sofri, jasan eta paira baitezake, merezitzeko moldean(3). Bai-
nan ere, Jainko behar zen denbora berean, mundua salba zezaketen 
sakrifizioa eta bitartekoa osoki sainduak eta garbiak behar zirelakotz: 
Jainko ere, erreparoa izan zadien mugarririk gabekoa, bekatuak laidoz-
tatu duen Jainkoa bera den bezala, 

(1) Opusc. I I . 
(2) ... Ego cogito super vos cogitationes pacis, et non afflictionis. (Jerem. 

XXIX, 11). 
(3) Erran gabe doha, ez daitekela hemen mintza, aingeru gaxtoez edo de-

bruez. Sofritzen dute bainan gaztiguz, bortxaz, eta merezimendurik gabe. 
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Salbatzailea, Erostailea ez balitz Jainko izan, ez zuen haren sakri-
fizioak aski merezimendu eta balio izanen; ez balitz gizon izan, ez zu-
keien sofri eta paira, ez eta ere Adameren bekatuaren karga har bere 
baitan. 

Jainko eta gizon izan da Jesu-Kristo gure Jauna. Gizon zelakotz, 
guk bezala pairatu ahal izan du; eta Jainko bezala, bere satizfazioneari 
eman dio neurririk gabeko balio eta merezimendu bat. Horra zer zen 
gai, bakarrik, Jainkoaren justizia soberanoaren aphazegatzeko. 

Bainan urtheak eta mendeak iraganen dire, Mesias, Salbatzaile agin-
dua mundurat ethorri artino. Galduak othe ziren bada gizon guziak, 
iguripenezko denbora luze hortan? Ez dezagun horrelako asmurik izan. 
Ez du Jainkoak sekulan, bere kreatura ahantzi, eta denbora guzietan 
eman diozka salbatzeko bideak eta errextasun beharrak. 

Mesias agindua lurrerat ethorri aintzinean, salbatu ahal izan dire, 
haren baitan sinhestea, fedea eta esperantza zuten guziak: bai eta ere, 
bere ahalean, eta nahi zuzen batekin, bethe izan dutenak Jainkoaren 
legea, ezagutzen zuten bezin batean. Jainkoa aita on eta juie ezti bat 
da; ez du, eman duen baino gehiago galdetzen. 

Ez du nihork dudarik egiten Adameren eta Ebaren salbamendua-
ren gainean, zeren egin baitzuten penitentzia, eta arthoski atxiki bere 
baitan, Jainkoak agindu zioten salbatzailea baitako sinhestea eta espe-
rantza. 

Gauza bera erranen dut, Lege zaharreko hainbertze Patriarka eta 
Profeta sainduez; Salbatzailearen igurikitzean bizi ziren, bere othoitz 
khartsuenez deitzen zutelarik. 

Bainan, oi gu, giristino katolikoak! gure aintzinekoak baino mila 
aldiz dohatsuagoak! Guk ez dugu xoilki Mesiasen esperantza; Mesias 
ethorria da, eta hura da Jesu-Kristo, gurekin, gutartean bere egoitza 
egiten duena. 

Eskerrak gure Jainko guziz onari; bainan ere, orhoit gaitezen, zen-
batenaz grazia eta argi gehiago izan baitugu, hanbatenaz ere kondu ga-
rratzagoa izanen dugula bihurtzeko. 
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HIRUR-GARREN KAPITULUA 

Zer zen mundua Jesu-Kristo ethorri aintzinean 

70 Ez zaiteken gizona zalba bere baitaz eta bere indar xoilez. 
Obra hartako, Jainko Gizon bat behar zen. • 
Bainan, Inkarnazionearen argi eder eta distiantetan sarthu baino 

lehen, ikus dezagun aphur bat, zer zen mundua, Jainko-Gizona gure 
ganat ethorri aintzinean. 

Horrela, hobeki oraino agertuko zaiku Salbatzaile eta argitzaile 
baten beharra. 

Lau mila urthe ja baziren iraganak, gure lehen burasoak bekatuan 
eroriz geroztik. 

Zoin deithoragarriak izan ziren bekatuaren segidak! Zer ustelduran 
erori ziren gizonak! Beldur ninteke egiazki, sobera zikin ene luma eta 
ene irakurtzaileen izpirituak, erraiten banu zenbatetaraino zen aphal-
du gizona, eta zenbat desegin zuen bere baitan Jainkoaren itxura. 

On da, hargatik, zerbeit erran dezagun, ikusteko zer bilhakatzen 
den gizona, Jainkoaren ganik urrundua eta Jainkoaz gabetua denean. 

Ikusiz, zoin ziren handiak eta higuingarriak, gizonak bere baitan 
zakarzken zauriak, hobeki prezatuko dugu Salbatzaile baten ethortzea-
ren ona eta beharra. 

Bi populu izan ziren bereziki, denbora hetan aiphatuak; hek ziren 
Athenako eta Erromako populuak. Guzien artean argituenak bezala a-
txikiak dire. 

Denbora, iduriz hain eder eta argitu hek ezagutzen dituztenez ez 
naiz segurki gezurtatua izanen, erraiten badut, pasione itsusienak, hi-
guinenak eta zikinenak Jainkoztatuak bezala zirela. Jainkotzat adora-
tuak ziren, krima lohi, zikin eta tzar guzien egileak, eta, Erlijioneko 
egun hautatu batzuetan, etsenplutzat emanak. 

Nola espanti ordutik Jainkotzat hartzen eta ezagutzen zituztenen 
etsenplueri, populuak jarraikitzen baziren? Erlijionea bera, bertuteari 
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eta ongiari buruz jendeak gidatzeko orde, gaizkiaren erakasle bilhaka-
tua zen. 

Ez, ez naiz xehetasunetan sarthu nahi. Erranen dut xoilki hitz ba-
tez, lohikeria eta bertze hainitz krima ongi ikusiak eta ohoratuak zire-
la. Ez xoilki S. Agustin eta Elizako bertze Aitak, bainan Paganoetarik 
asko, gauza horietaz, ahalkerekin mintzo zaizkigu. 

Jainko egiazkoa hain guti ezagutua eta ohoratua zen denboran, zer es-
timu izan zaiteken gizonaren biziarentzat eta arimarentzat? 

71 Haurra ez deus batentzat idukia zen. Burasoek saltzen eta hiltzen 
zituzten bere haurrak. Legeak emaiten zion bothere hori aitari; eta, 
aski bihotz gabeak aurkitzen ziren, naturalezaren kontrako lege hartaz 
baliatzeko. 

Errespetu gehiagoz inguratua othe zen bederen gizonaren bizia, po-
pulu hekien begietan? Ez; eta ikus daiteke oraino orai, eta gure be-
giez ikusi dugu, Erroman, Kolisea deitzen den leku bat, zointan, mi-
laka hiltzen baitziren gizonak, bizioan usteldu populu baten jostaga-
rritzat: hala nola orai jenden jostatzea gatik, hiltzen baitituzte zaldiak 
eta zezenak, zezen kurridetan. 

Gizon gehienak, esklabo, erran nahi da, osoki bere nausiaren me-
neko ziren, adimenduaz gabetu bestia batzuek bezala: non persona, sed 
res; ez, presuna eta gizonak, bainan gauza batzuek, zoinetan bilha-
tzen baizituzten nausiek, bere gustuaren arabera, ahal bezinbat atsegin 
edo probetxu. Auguste Enperadoreak sei mila esklabo hil arazi zituen 
egun batez. Enperadore berak jakin zuen haren esklabo batek, kailla 
deitzen dugun hegastin bat, hil eta jan zuela; manatu zuen izan zadien 
kurutzefikatua. Bedius Pollion deitzen zen gizon aberats batek, urerat 
aurtikarazi zuen esklabo bat, arrainez jana izaiteko, zeren uste gabean, 
baxera balios bat hautsi zion. 

Hitz batez erraiteko: ez zen egiazko Jainkoa ezagutua; krima gu-
ziak adoratuk ziren; gizonaren bizia eta arima ez deusentzat idukiak; 
bizioaren usteldura bazter guzietan. Horra zer zen mundua, Salbatzai-
lea ethorri aintzinean; eta mintzo naiz hemen, populu aiphatuenez eta 
argituenez; zer zaiteken bertzetan, errexki asmatzen ahal dugu. 

Zato beraz, zato! Oi Mesias agindua, hain kartsuki Patriarkez eta 
Profetez gutiziatua, zato! Ez gaitezke zu gabe salba! Ilhunbetan, gaiz-
kian, lohian pulunpatua dago mundua! Zato, ilhunbe hoikien erdian, 
zeruko argiaren emaitera, eta zikin guzien garbitzera: Rorate coel'i 
desuper et nubes pluant justum; aperiatur terra, et germinet salva-
torenl 
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LAUR-GARREN KAPITULUA 

Jesu-Kristoren Inkamazionea. — Anuntziazionea 

Lau mila urtheren ingurua iragan zen, gizona bekatuan eroriz 
geroztik. Badakigu Jainkoak Salbatzaile bat agindu zuela, eta Salba-
tzaile horren orhoitzapena ez zela sekulan ezeztatu Juduen sinheste-
tan, ez eta ere populu paganoen artean, nahiz hautan, ilhunbehe ge-
hiagoekin. 

Jainkoak sugeari erran zion: Etsaigoak emanen tiat hire eta emaz-
tearen artean, eta burua lehertuko dauk. Bada ethorria da agintza ho-
rren obratzeko orena. 

Nazareth deitzen zen herri ttipi batean bizi zen Birjina gazte bat, 
saindua eta garbia. Hirur urthe zituen doidoia, Jainkoari egin zionean, 
Jerusalemeko tenploan, bere Birjinitatearen botua. Esposatu zen ge-
roago Josepe deitzen zen, eta Dabid Erregearen arrazako zur langile 
bati. 

Birjina haren izena zen Maria. 
Khartsuki othoitzean zagolarik egun batez, agertzen zaio Aingeru 

bat erraiten diona: «Agur, graziaz bethea, Jauna da zurekin; benedi-
katua zare emazte guzien artean. Hitz horiek entzutearekin, deboilatu 
zen Maria, eta galdez zagoen bere baitan, zer bada agur horrek erran 
nahi zukeien. Ez dezazun beldurrik izan, zion erran Aingeruak, aurki-
tu duzu grazia Jainkoaren begien aintzinean. Huna non kontzebituko 
duzun eta Seme bat izanen, Jesus deituko duzuna. Handia izanen da, 
eta deitua Jainko guziz handi denaren Semea; eta emanen dio Jain-
ko Jaunak, Dabid bere aitaren tronua: Erreginatuko du Jakoben arra-
zaren gainean, eta haren erregekoak ez du akabantzarik izanen». 

Mariak erran zion Aingeruari: «Nola deiteke gauza hori, ez duda-
naz geroztik gizonik ezagutzen? Ihardetsi zion Aingeruak: Izpiritu 
Saindua ethorriko da zure baitarat, eta Jainko guziz handiaren bertu-
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tea zure gainerat hedatuko da; horra zertako, zure ganik sorthuko den 
saindua, Jainkoaren Semea deitua izanen den... Erran zuen Mariak or-
duan: Huna Jainkoaren zerbitzaria; egina izan zaitala, zure hitzaren 
arabera. Eta Aingeruak utzi zuen». (1) 

Birjina Mariak azken hitz hori erran zuen memento berean, obratu 
zen Inkarnazioneko mixterio adoragarria; Mariaren errai garbietan, gor-
phutz bat eta arima bat hartu zituen, bethi danik zen Jainkoaren Se-
meak. Hastetik, Jesu-Kristo baitan, gorphutza eta arima elgarri jun-
tatuak izan ziren, eta hekieri Jainkotasuna. Eta horrela, memento be-
rean, Jesu-Kristo izan zen, JAINKO eta GIZON(2). 

73 Mixteriozkoak dire hemen guziak. Ez dugu nahi behar izan kon-
prenitu. Ixil gaitezen eta adora dezagun. Ezen, hemen, zenbat mixte-
rio eder eta espantagarri! Trinitate Sainduko bi-garren presuna, Jain-
ko gelditzen delarik, eternitate guzitik hala den bezala, gizon bilhaka-
tzen da. Birjina Saindu eta garbi batek, Birjina gelditurik, bere errai-
etan kontzebitzen du, gizonik ezagutu gabe, Izpiritu Sainduaren mira-
kuilu espantagarri batez. 

Horiek dire gure adimenduaz, eta gure asmu guziez goragoko gauza 
batzuek. Erran dezagun Nizeeko konziliuarekin: «Jesu-Kristo jautsi da 
zeruetarik guretzat eta gu salbatzea gatik; hartu du gorphutz bat Bir-
jina Mariaren sabelean, Izpiritu Sainduaren bertutez eta gizon egin 
da.» (Symb. Nic.) Erran dezagun ere Joanes Apostolu eta Ebanjelista-
rekin: «Berbo Dibinoa gizon egin da eta gutartean egin du bere egoi-
tza: Et verbum caro factum est et habitavit in nobis». 

Nahiz Jainkoaren Semea, Trinitate Sainduko bi-garren presuna den 
bakarrik, gizon egin eta gure ganat jautsi dena, Trinitate Saindu gu-
zia, hargatik, amodioaz, urrikalmenduaz eta gizonaren salbamenduaren 
nahiaz, agertzen zaiku mixterio adoragarri hortan. 

Iduri zait, Nazaretheko etxe ttipian gertatu aintzinean, orai doi-
doia erran duguna(3), Jainko hirur presunek hitz egin bezala zutela 
elgarrekin zeruan. 

Ene Semea, dio Aita Eternalak Berbo Eternalari, gizona eroria, gal-
dua da; bekatuan da, ez daiteke bera salba; zure aiduru dago. — Ene 

(1) Luc. I. 26-38. 
(2) Catech. C. Trid. 
(3) Ene irakurtzailek konprenituko dute errexki, ez dela Jainkoarentzat, ez 

aintzineko, ez geroko denborarik; Jainkoa, bethitik da, bethi da eta bethi iza-
nen da; haren bethi-ereko bizia ez da egunez eta urthez neurtzen gurea bezala. 
Bainan behar gare mintzatu, gure mintzairaren arabera. 
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Aita, dio Semeak, huna non naizen, lurrerat jaustera gizon eginez, aphal-
tze eta oinaze guzien jasaitera ekharria. Gizon hobendunak guri zor 
daukuna, nik pagatuko dut, gizon eginez. — Eta nik, dio Izpiritu Sain-
duak, eginen dut gauza miragarri hau, Birjina bat, Birjina gelditurik 
Salbatzailearen Ama izanen baita. 

Hala egiten da. Jainko Aitak egortzen du Arkanjelu bat Mariari 
bere nahiaren erraitera; Izpiritu Sainduak egiten du Mariaren errai 
garbietan, gizonik gabeko konzepzionearen mirakuilua, eta ordu be-
rean Berbo Dibinoa gizon egiten da: Et Verbum caro factum est. 

74 Zoin handi agertzen zaikun Maria mixterio hortan! Jainkoaren ma-
nuz, bertze orduz, lurrerat jausten zirenean Aingeruak, graziaren ekhar-
tzera ethortzen ziren. Hemen ez da horrela. Aingerua bera da, erres-
peturekin aphaltzen dena. Ez du grazia ekhartzen, bainan berak egiten 
du agur, Maria graziaz betheari: Ave gratia plena\ 

Berrogoi mendez, lurrak iguriki izan du Birjina garbi, Salbatzai-
learen Ama izan behar zen hori; eta huna non orai, Trinitate Saindua 
bera, errespetu handirekin bezala haren ganat heldu den. Bere gorte-
ko Printze distiantenetarik bat egortzen dio, agur eder hunen egitera: 
Agur graziaz bethea, Jauna da zurekin. 

Gehiago dena; iduri du Trinitate Saindua Mariaren baimenari beha 
dagola; Aingeruak ez du deus manatzen; dago zer ihardetsiko duen 
Birjina garbiak. Eta noiz eta ere Mariak, mixterioa konprenitu ondoan, 
erraiten baitu hitz hau: Huna Jaunaren zerbitzaria, egina izan dadiela 
zure hitzaren arabera, Aingeruak ikusten du bere mandatua egina due-
la. Munduak badu bere Salbatzailea. 

Agur egin dezagun guk ere hemen Maria Birjinari; Jainkoaren Ama 
da oraitik. Oraitik ere hasten da erreparatzen lehen emazteak egin zuen 
kaltea, eta suge gaxtoaren garaitzen. Hala nola, dio S. Irenek, mun-
dua izan baitzen heriotzerat kondenatua, Birjina baten hutsaz, izanen 
da Salbatua bertze Birjina baten bertuteaz: Quemadmodum morte ads-
trictum est genus humanum per Virginem, salvatur per Virginem. Gau-
za bera dio S. Agustinek: Emazte batek ekharri dauku heriotzea, Emaz-
te batek emaiten dauku bizia; Ebak galdu gintuen, Mariak salbatzen 
gaitu: Per foeminam mors, et per foeminam vita; per Evam interitus, 
per Mariam salus. 

Ebaren obedientzia eskasak galdu zuen mundua; Mariaren obedien-
tzia osoak munduari Salbatzailea emanen dio: Huna Jaunaren zerbi-
tzaria, egina izan bedi zure hitzaren arabera. Obedientziazko hitz hori 
izan da Salbatzailea Mariaren sabelerat jautsarazteko seinalea. 
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BORTZ-GARREN KAPITULUA 

Maria bekatuñk gabe kontzebitua 

15 Ez gaitezen joan urrunago, Salbatzailearen Ama izaiteko, emazte 
guzien artean hautatua izan zen Birjina osoki garbiaren pribilejio be-
rezi batez hitz bat erran gabe. 

Zoin garbia, zoin Saindua behar zen izan, Jainko-Gizonaren ama-
tasunarentzat berexia izaiteko! Bai, eta hemen agertzen zaiku, Mariak 
xoilki, gizon guzien artean izan duen pribilejio eta fagore berezia. 

Hori da, Maria izan baita bekaturik gabe kontzebitua. 
Erran dugu gorago, guziek Adameren baitan bekatu egin dugula, 

eta guziak bekatu orijinalaz hobendun sortzen garela. 
Lege dorphe hori guzientzat egina da, salbo batentzat, eta bakar 

hura da, Maria Salbatzailearen Ama izan behar dena. Nork ez du errex-
ki ikusiko Jesusek, bethi danik bere Ama izaiteko hautu zuena, nahi 
izan duela, aintzinetik, bertute, edertasun, pribilejio guziez aphaindu? 

Ez da beraz guzientzat errana izan Jaun Doni Paulo Apostoluaren 
hitz hau: Lehen gizona baitan guziek bekatu egin zutela: In quo om-
nes peccaverunt (Ad. Rom. V, 12) Bertze guzientzat bai; bainan ez 
Mariarentzat. 

Bazen bertze orduz, Asiako populuetan, lege ikharagarri bat, he-
riotzerat kondenatzen zuena, Errege egoiten zen tokirat joaiten zena, 
hartaz deithua izan gabe. Bada, Esther Erregiña, Israelgo populuko 
alaba zen. Ikusiz bere jendeki eta populuaren gainerat jaustera zohan 
zorigaitza, ausartzia izan zuen, Asuerus Errege eta bere senharraren 
aintzinean agertzekoa, hartaz deithua izan gabe. Ikustearekin ordean 
Erregea, bere majestate guziaz inguratua, urrezko alki baten gainean 
jarria, bihotza ttipitu zitzaion eta erorizen flakatua erregeren oinetan. 

Hori ikustearekin Errege altxatu zen, joan zen bere espos maitearen. 
ganat, bere besoetan sustengatu zuen eztiki, erraiten ziolarik: «Zerta-
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ko beldur izan? Ez zare hilen; heriotzeko lege hori bertze guzientzat 
egina da, bainan ez zuretzat. Non morieris; non enim pro te, sed pro 
omnibus, haec lex constituta est.» 

Mariaren itxura zen Esther Erregina. Mariak ere, bizian sartze-
arekin entzun du zeruko boza bat erraiten ziona: Ez, ez; bekatuaren 
legea ez da zuretzat egina, bainan bai, bertze guzientzat. Ez dezazun 
beraz beldur izan, oi! haur benedikatua. Ezen grazia aurkitu duzu 
Jainkoaren begien aintzinean: Ne timeas, Maria, invenisti enim gra-
tiam ante Dominum. Bertze guziak bekatuaz goibelduak diren den-
boran, zu, osoki ederra eta garbia zare: Tota pulchra es, et macula non 
est in te. 

Esther Erreginaz bertzalde, Maria bekaturik gabe kontzebituaren 
bertze asko itxura aurkitzen dire, Lege Zaharrean. Noeren arka, mun-
du guzia uhaldean pulunpatua zen denboran, salbo bakarrik egon ze-
na; Moisek su pean ikusi zuen sasia eta hargatik ez erretzen, ez sun-
sitzen; baratze ontsa hetsi hura, «hortus conclusus» zointan ez baiti-
take nihor sar gaizki egilerik, eta zenbat bertze itxura, Mariaren Sain-
dutasun perfetaz mintzo zaizkigunak! 

76 Nola zaiteken bertzela? Nola jasan zezaken, Jainko Seme, Gizon 
egin behar zenak, bere Amatzat hautatu zuena, memento bat ere izan 
zadien debruaren gatibotasunean? 

Gure bihotzeko sentimendu guziak gauza horren kontra dohazi; 
eta ez dezakegu onhets den mendrena, eta memento batentzat ere, Ma-
ria bekatuaz zikindua izan zaitekela. 

Jesu-Kristoren odolak behar zuen mundua erosi eta salbatu; bainan 
odol hura, Mariaren bihotz garbian behar zuen hartu. Zer egin du 
Jesu-Kristok? Bere Jainkozko bertutea altxarazi du odol harren ithu-
rrirat, saindu eta garbi haren begiratzeko, debruaren pozoin guzieta-
rik. Hori zor zion bere saindutasunari, zor zion ere, ordutik bere ama-
ri ekhartzen zion amodioari. 

Ez gaitezen beraz hemen mintza bertze guzientzat egina den legeaz; 
egia da Maria Adameren haurra zela, bertze guziak bezala; hartu du 
bekatu orijinalaren zorra, bainan, Jainkoaren nahi batez, ez du hartu 
bekatuaren pozoina. 

Jesusen Ama izan behar zen, Jainko gizon bati zohakon bezalakoa, 
osoki Saindua, osoki garbia. Ez gaitezen beraz beldur izan erraiteko: 
Jesusek gauza hori egin ahal eta nahi izan badu, Maria garbia izan da 
bere konzepzionean. Ahal izan duela, nork duda izan dezake, haren 
Jainkozko bothereaz gaizki pentsatu gabe? Eta nahi izan duela, nork 
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orobat duda izan dezake, bere amarentzat izan behar zuen amodioa lai-
dozki ukhatu gabe? 

Eliza katolikoaren sinheste hori, aurkitzen dugu klarki, lurreko 
parabisuan Jainkoak sugeari erran ziozkan hitz hautan: «Etsaigoak ema-
nen ditiat, hire eta emaztearen artean; harek lehertuko dauk burua, 
eta hik, alferretan nahiko duk haren zango zola ausiki». 

Erraiten ahal balitz, Maria bekatu orijinalean kontzebitua izan de-
la, balaiteke beraz denbora bat, zointan, Maria debruaz bentzutua eta 
sugeaz ausikia izan baita. Satanek luke orduan erraiteko, Mariaren nau-
si izan dela, eta, Adameren bertze haur guziak bezala, bekatuaren ibai 
pozoindatuetan pulunpatu duela. 

Bainan, zer laiteke orduan Jainkoaren hitz hau: Harek lehertuko 
dauk burua: Ipsa conteret caput tuum? Emazte baten medioz debruak 
lehen gizona tentatu zuen bezala, nahi izan du Jainkoak, debrua bera 
ere, emazte batez bentzutua izan zadien: Ut qui vicerat per foeminam, 
vinceretur per ipsam. (S. Bernard). 

77 Asko eretikoek erran nahi izan dute, ez zuela nihork, hamabortz-
-garren mendea artino, gauza hortan sinhesterik izan. Errex litzaiket 
begietarat emaitea, S. Bonabentura hamahirur-garren mendean, hame-
kagarrenean S. Anselmo eta bertze hainitz. Gohazen oraino beherago. 
S. Ildefonsok dio, zazpi-garren mendean: «Birjina Saindua, bekatu ori-
jinaletik salbo izan da»(l). Oraino lehenago, S. Jeromek dio: «Gizo-
nen pozoinetik ez du deus izan Mariak»(2). S. Agustinek, erran on-
doan, gizon guziak Adameren bekatuarekin sortzen direla, ez du nahi 
aiphatua ere izan dadien Maria, bekatuaz den bezinbatean(3). S. An-
brosiok dio: «Bekatu guzietarik garbi izan da Maria»(4). 

Bertzalde, hori da Fedezko artikulu eta egia bat, Eliza katoliko gu-
ziaren baimenarekin eta bozkario handitan, Pio IXen Aita Saindu ez-
tiak Eliza guziari adiarazi diona. Ederki beraz akabatuko dugu kapitu-
lu hau, Pio IXen Buldan hartzen ditudan hitz hautaz: «Jainkoaren 
beraren ganik heldu dela erakaspena, erraiten daukuna: Birjina Maria 
guziz dohatsua, bere konzepzioneko lehen mementotik, Jainko guziz 
botheretsuaren grazia eta pribilejio berezi batez; Jesu-Kristo munduaren 
Salbatzaileak izan behar zituen merezimenduen bertutez, izan dela be-

(1) Udeph. De Virg. Mar. 
(2) D. Hieron. in Ps. LXXVII. 
(3) S. Agust. L. de Nat. et Grat. CXXXVI 
(4) D. Ambr. In Ps. CXVIII. 
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katu orijinaletik osoki begiratua; hori dela sinhestea, giristino katoli-
koek fede fermu eta hazkar batekin bethi atxiki behar dutena»(l). 

Horra Aita Sainduaren hitzak. Aita Saindua ez daiteke errebela, 
ez gezurrerat lerra, Erlijioneko gauzez Elika Katolikoari mintzo denean. 

Gauza bat dugu beraz xoilki egiteko: fede bizi batekin sinhestea, 
jadan, gure bihotzak amodio handirekin onhesten zuen egia hau: Ma-
ria bekaturik gabe kontzebitua izan da. 

(1) Pius IX. Bull. Ineffabilis Deus. 

10 
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SEI-GARREN KAPITULUA 

Jesusen sortzea 

78 Erran dugu nola obratu zen, Nazaretheko etxe xumean, Inkarna-
zioneko mixterio adoragarria. 

Gabriel Arkanjelua ethorri zen Maria Birjina gaztearen ganat, Tri-
nitate Sainduaren nahien mandatari. Jakin zuenean Mariak, Salbatzai-
le aginduaren Ama bilhakatuz, Birjina geldituren zela, eman zuen bere 
baimena. Ordu berean, Berbo Dibinoa, Trinitate Sainduko bi-garren 
presuna, egiazki gizon egin zen, erran nahi da, Birjina Mariaren sabe-
lean hartu zituela, guriak bezalako gorphutz bat eta arima bat, Izpi-
ritu Sainduaren obraz eta bertutez. 

S. Anselmek erraiten du hitz eder hau: Jainkoa gizon egin da, gi-
zona Jainkoaren herrunkarat altxatzeko: Deus tuus factus est homo 
ut hotno fieret Deus. Gizon egtn da, Jainko gelditzen zelarik; ez zaite-
ken bertzela, ez baita mudantzarik izaiten ahal Jainkoa baitan. Bainan, 
Jainko gelditzen zelarik, gizonaren naturaleza hain hertxiki hartu du 
bere ganat, non, bi naturaleza horiek, Jainkoarenak eta gizonarenak 
ez baitute presuna bakar bat baizen egiten. Theologalen erakaspenak 
eman nahi baginitu hemen, hainitz luze laiteke; eta bertzalde, Jesusen 
bizia, mirakuiluak, erakaspenak, heriotzea, phiztea ikusiz, den gutiene-
ko dudarik gabe agertuko zaiku, Jainko eta gizon dela denbora berean. 

Bederatzi ilhabete iragan ziren Inkarnazioneko mixterioa zeruaren 
eta Mariaren artean obratuz geroz, Nazaretheko etxe gordearen se-
kretuan. Orena ethorria da. Lau mila urthe hetan munduak igurikitzen 
zuena, Patriarkek eta Profetek hain othoitz kartsuekin galdegiten zute-
na, Jesus, Mariaren errai garbietarik ilkitzera doha, lili xuri eta eder 
bat bere landaretik ilkitzen den bezala. 

Aspalditik erran zuen Profeta batek Jesus Bethleemen sorthuko 
zela. Bethleeme zen Judeako herri ttipi bat; eta Mariak Nazarethen 
zuen bere egoitza. 
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Bainan zer da Jainkoak egin ez dezakenik? Hala behar bada, bere 
hitzean xuxen aurkitzeko, mundu guzia mugituko du. Eta Erromako 
Enperadore pagano bat izanen da, berak ez dakielarik, Jainkoaren xe-
de soberanoen zerbitzaria. 

Denbore hartan, dio S. Luke Ebanjelistak, Auguste Erromako En-
peradoreaz manua emana izan zen, haren botherearen pean ziren gu-
ziak kondatuak izan zitezen. Hartarakotz, joan behar zuen bakotxak 
bere familiaren edo arrazaren sor lekurat bere izenaren emaitera. Utzi 
zuten beraz Mariak eta Josepek, Nazarethen zuten egoitza, eta bideari 
eman ziren, Bethleeme deitzen zen Dabiden herrirat joaiteko; ezen, 
Dabide Erregearen odolekoak ziren. 

Han zirelarik ethorri zen Salbatzailearen sortzeko oren Saindua. 
Jainkozko sortze bat izan zen. Hala nola baitire iguzkitik ilkitzen iguz-
kiaren arraioak, eta berina garbi bat barna joaiten, berina hura den 
gutiena goibeldu gabe, kontrarat distiadura berezi bat emaiten diote-
larik, hala sorthu zen Jesus Maria ganik. Garbi bere konzepzionean, 
garbi, Jainko Semeak gizon bizia haren sabelean hartu zuenean, garbi 
eta bethi Birjina gelditu zen Maria, Jesus sorthu zenean. 

79 Non sortzen da bada munduaren egilea eta nausia? Heia txar ba-
tean. Hiriko etxe eta ostatuetan, ez zen izan lekurik eta aterberik Ma-
ria eta Josepentzat(l). Bortxatuak izan ziren, hiri inguruetan leihor 
baten bilhatzera. Horra zerk erran arazten dion gisa batean bederen, 
Jaun Doni Joanes Ebanjelistari: «Ethorri da bere etxerat, eta bereek 
ez dute errezibitu»(2). 

Horra beraz, O Jainko guziz handia, zeruaren eta lurraren Egilea, 
gizon eta kreatura guzien Nausia! Horra zure palazioa eta gaztelua! 
Etxola txar bat leihortzat, lasto poxi bat ohetzat! 

Bainan Jainkoak ez du deus bere zuhurtziaren xede bat gabe egi-
ten. Horren egintza guzietan bada erakaspen bat. 

Jautsi zen Jesus lurrerat bekatuaren borratzeko, bekatuak egin zau-
kun eta egiten daukun kaltearen erreparatzeko eta sendatzeko. Bada, 
urgulua, plazeren, atzeginen eta mundu huntako gauzen amodioa, ho-
rra zer diren bekatuen ithurri berezienak: Adame lehenaren urguluak 
galdu zuen mundua: Adame berriaren umiltasunaz izanen da salbatua. 
Iduritu zitzaion Ebari frutu debekatua ederra eta gustu onekoa zela; 

(1) Quia non erat eis locus in diversorio. (S. Luc. I I , 7). 
(2) In propria venit, et sui eum non receperunt. (Joan I, 11). 
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jan zuen, eta eman Adameri jatera(l). Jesus, gauza beharrenez berez 
gabetua agertzen zaiku, Ebak atseginarentzat zuen gutiziaren borra-
tzeko. 

80 Salbatzailea sortzen da beraz aphaltasun handienean, pobrezian, gu-
ziez ahantzia. Ez ditutzue entzunen, haren sehaskaren inguruetan, lu-
rreko haurren sortzean entzuten diren bozkariozko kantu eta oihuak. 
Beha zazue, eta erran, eian izan daiteken aphaltze osoagorik. Ez ditu 
xoilki bere Jainkozko majestatea eta handitasuna itzaltzen, bainan orai-
no gizontasuna bera ezartzen, daiteken beherena. 

Nola, bere pobrezia eta mortifikatze osoan, kondenatzen duen pla-
zerentzat eta lurreko gauzentzat dugun amodioa! Zerua eta lurra egin 
dituenak, etxola txar bat du palaziotzat; urrea eta zilharra hitz batez 
lurraren erraietan eman dituenak, lasto poxi bat ohetzat, xatar erro-
mes batzuek jauntzitzat. 

Gauza beharrenez gabetua, hotzak dago, nigarretan dago. 
Bai nigarretan dago, Jesus gure Salbatzaile amultsu eta adoragarria. 

Bainan detzagun altxa gure bihotzak. Erraiten dauku S. Bernatek, ni-
gar egiten duela Jesusek, bainan ez, bertze haurrek bezala, edo gauza 
berarentzat: «Plorat quippe Christus, sed non ut coeteri, aut certe non 
quare coeteri». Bertze haurrek egiten dute nigar flakezaz; hunek egi-
ten du nigar arrazoiez, amodioz eta urrikalmenduz; bertzek egiten dute 
nigar bere miseriaren gainean; hunek, gure bekatuen gainean; bertzek 
nigar egiten dute, zeren berekin garraiatzen baitute bekatuaren pena; 
hunek, zeren heldu baita, bere nigarrez bekatuaren ezeztatzera eta be-
katutik gure garbitzera. 

(1) Vidit igitur mulier quod bonum erat lignum ad vescendum et pulchrum 
oculis, aspectuque delectabile; et tulit de fructu illius et comedit: deditque viro 
suo, qui comedit. (Genes. Cap. I I I , 6). 
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ZAZPI-GARREN KAPITULUA 

Jesusen sortzea — (segida) 

81 Jesus Jainko Semearen sortze aphal eta umilha izan daiteken gauza 
espantagarrienetarik bat da, gure adimenduarentzat. Bainan orhoit gai-
tezen naturalezaz goragoko bizi batean garela hemen; eta hastapenean 
gare oraino; hobeki emana izanen zaiku, geroxago, ezagutzea eta ado-
ratzea Jesusen ekharritasun Jainkozkoa gure alderat. 

Jadan ikusi dugu. Izan zaiteken pobrezia handienean sorthu izan 
zen Jesus gure salbatzailea. Nahiz zerbeit erran dugun aintzineko ka-
pituluan, behar gare barnago oraino sarthu mixterio hortan. 

Nahi zuen Jesusek guzien gainetik, izan gu guzien anaia. Hartzen 
du hortarakotz gizon naturaleza, bere miseria guziekin, herbailenen eta 
errumesenen iduriko izaiteko. Gure konfientzia eta amodioa nahi zi-
tuen irabazi: hortarakotz ttipi eta flako egiten da. Gordetzen du bere 
Jainkotasuna, itzaltzen bere majestatea; haur ttipi haren baitan, ez da 
amultsutasuna eta amodioa baizen ageri: apparuit benignitas. 

Isaias Profeta, Jainkoa ikusi ondoan bere gloriaren erdian, oihuz 
zagoen ikhararekin: «Voe mihi... Regem Dominum exercituum vidi 
oculis meis: zorigaitz niri, zeren ikusi baitut ene begiez Jainko harma-
den Erregea». Bainan guk zer beldur dugu izaiteko? Jesus agertzen 
zaiku amodioz eta graziaz beztitua, flako, nigarretan, eta gisa hortako 
itxurarekin non, beldurra baino hobeki, urrikalmendua baitu gu bai-
tan sor-arazten. 

S. Bernaten bihotza ezin zagoen gozoz eta amodioz, mixterio ezti 
hortaz orhoitzen zenean. Erraiten zuen: Jainkoa, bere majestatean eta 
handitasunean agertzen zaitanean, miresten eta laudatzen dut: Magnus 
Dominus et laudabilis nimis; bainan, zoin den Jainkoa maitagarri haur 
ttipi baten itxuran: Parvulus Dominus et amabilis nimis. 
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Bainan, aphaltzen bada Jainkoaren Semea, Inkarnazioneko mixte-
rio adoragarri hortan, nola aldiz, gu, altxatzen gaituen! Gure anaia 
nahi izan da bilhakatu: Deus tuus factus est frater tuus: zure Jainkoa 
egin da zure anaia. Gizon eginez, gure iduriko egin da osoki, salbo 
bekatua, eta gure ganat aphalduz, bere ganat altxatu gaitu. 

Ikus dezagun, zer eginbide dauzkigun emaiten, Jesu-Kristo Jain-
ko-Gizonaren gure ganako ekharritasun horrek. Gurekin gizon egin 
nahi izan denaz geroztik bilhakatu behar gare harekin, Jainko batzuek 
bezala. 

82 Hori nahi du. Jainkoa, dio S. Agustinek, gizon egin da, gure Jain-
koztatzeko: Deus homo factus est, ut homo fieret Deus. S. Krisostomok 
gauza bera dio: Jainkoaren Seme maitea egin da gizon, gizonen hau-
rrak Jainkoaren seme egitea gatik. 

Har detzagun beraz, Jainkozko sentimenduak! Jesu-Kristoren anaiak 
gare, Jainkoaren haurrak eta zeruko erresumako premuak! 

Zor zoriona! Bekatuaz ezinduak ginen, debruaz bentzutuak; ez zai-
teken guretzat salbamendurik; ez ginduen Jainkoaren justizia garratza 
baizen igurikitzeko. Ethorri da gure ganat, Bethleemeko Haur eztia, 
bihotza amodioz eta urrikalmenduz bethea. Hilak ginen, Adameren 
bekatuaz, eternitateko biziarentzat, eta erran dauku: Heldu nitzaitzue, 
ni, biziaren emaitera; bizi zaizte ene biziaz, ezen zuen anaia naiz. Ikus 
zazue zuen iduriko egin naizela, zuek ene iduriko egitea gatik. 

Oi! har dezagun esker onekin, Jainko Gizon eginak hedatzen dau-
kun esku Salbatzailea. Handi egin gare, Jainko-Semearen Inkarnazio-
neaz; preza dezagun gure handitasuna, Elizako Aita batek erraiten dau-
kun bezala: O homol dgnosce dignitatem tuam. 

Jesu-Kristoren anaiak garenaz geroz Inkarnazioneaz, gure pentsa-
mendu, sentimendu, hitz eta egintzetan, errespeta dezagun ahaidetasun 
saindu hori. Orduan, Jainkoa guretzat amodioz gizon egin den bezala, 
gu ere harekin, Jainko batzuek bezala eginen gare: Deus tuus factus 
est homo ut homo fieret Deus. 
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ZORTZI-GARREN KAPITULUA 

Jesus Bethleemeko etxolan — Maria eta Josepe — Artzainen 
adorazionea — Errege Magoen adorazionea 

83 Jesusen lehen adoratzaileak eta ere perfetenak izan ziren Maria 
eta Josepe. Nork erran dezake, zenbat amodio eta errespeturekin, Ma-
riak bereziki adoratu zuen bere Jainko eta Semea, sehaskan lasto poxi 
baten gainean etzan zuenean! Zenbat amodio eta errespeturekin unki-
tu zituen bere ezpain garbiez, Jainko-Gizonaren eskuak! 

O Maria! emana balitzaiku ahala, zure bihotzean irakurtzekoa! Ikus-
ten ahal bagintu zure sentimenduak, zure amodioa! Zer amodioa! Zer 
bozkarioa! Bainan zer errespetua denbora berean! O Maria! sehaskan 
eman duzun haur ttipi hori, zure Semea da, eta denbora berean zure 
Jainkoa! Eta badakizu!!! O Maria egiazko amodioaren Ama eta mirail 
osoki perfeta, zure sahetsean ahuspez emaiten naiz; zurekin adoratzen 
dut zure Semea, ene Jainko eta Salbatzailea! Bainan irakuts diezadazu 
haren maitatzen, zuk maite zinuen bezala. 

Eta S. Josepe! Mariaren Espos saindu eta garbia! Hura ere Jesu-
sen sehaskaren oinetan zagoen, Mariaren aldean. Haren izpiritua de-
boilatu zuten duda guziak, aspaldion suntsituak dire. Badaki haren Es-
posa nahiz ama bilhakatu den, bethi garbi eta bethi Birjina egon dela. 
Eta Mariarekin adoratzen du mixterio ezin erranezkoa, bere umilta-
sunean espantitzen delarik hoin hurbildik mixterio horren lekuko izai-
teko hautatu izaiteaz. 

Ah bai! Etxola hura ttipia da eta errumesa; bainan, zoin den han-
dia fedearen begietan, eta nola zeruko argiez distiatzen duen! Bethle-
emeko jendek, eta bazter herrietarik ethorri direnek ez dute asmatzen 
ahal han den gertakari Jainkozkoa. 

Ez du nahiko, hargatik, Jainkoaren Semeak, luzeki gizoneri gordea 
egon dadien haren sortzea. Deithuko ditu laster Mariari eta Joseperi 
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juntatuko diren adoratzaileak. Ezen gizonez ezagutua izaiteko, eta he-
kien salbatzeko ethorri da lurrerat. 

Baziren tenore berean, Bethleemeko inguruetan, artzain batzuek 
bere artaldeen zain zagozinak. 

Bet-betan Aingeru bat agertu zitzaioten; zeruko argi batek ingura-
tu zituen eta eman ziren beldur handi batean. 

«Eta Aingeruak erran zioten: Ez dezazuela beldur izan; huna non 
ekhartzen dautzuetan berri on bat, populu guziarentzat bozkario han-
dia izanen dena. 

Sorthu zaitzue, egun huntan, Dabiden hirian, Salbatzaile bat, Kris-
to zuen Jauna. 

Eta huna zertarik ezagutuko duzuen; haur bat aurkituko duzue, 
xatarrez inguratua eta sehaska batean etzana»(l). 

Denbora berean, Aingeruari juntatu zen zeruetako izpirituen oste 
handi bat, Jainkoa laudatzen zutela, eta huna zer zioten bere kantuetan: 
«Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis(2). 
Gloria Jainkoari zeru goretan, eta bakea, lurrean, nahikunde ona duten 
gizoneri». 

Itzali zirenean Aingeruak, artzainek batek bertzeari erran zuten: 
Gohazen Bethleemerat eta ikus dezagun Jainkoak zer erran daukun, 
eta zer gertatu den. 

84 Joan ziren beraz lehia handirekin; eta aurkitu zituzten Maria, Jo-
sepe, eta HAURRA sehaskan emana. Jainkoak argitu zituen hekien ari-
mak; haur ttipi hortan ezagutu zuten Mesias agindua, eta belhauniko 
aphaldurik, adoratu zuten. Bere pobrezian emaiten ahal zituzten dohain 
ttipiak, haren oinetan ezarri ondoan, joan ziren Jainkoaren miresgarrien 
bere laguneri erraitera. 

Zoin ezti, eta ttipientzat amultsu zaikun hemen agertzen gure Jain-
koa eta Salbatzailea! 

Ezen zoineri da lehenik agertzen? Nori lehenik agintzen du zeruko 
kantuak, bihotz ona duten gizonen bakea? Artzain pobre eta errumes 
batzueri. Bainan naski, bihotz garbi eta xuxenak baitzituzten. Bere bi-
zitze aphal eta gordean, ez zituzten ezagutu aberastasunak, atsegin eta 
errextasun lanjerezkoak. Ikus detzagun hemen Jainkoaren probidentzia-
ren bideak. Judeako aberatsak eta handiak urguluz betheak eta han-
tuak ziren. Heiek nahiko eta igurikitzen zuten, Errege botheretsu eta 

(1) S. Luc. Cap. II, 10-11-12. 
(2) Luc. II, 13-14. 
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gloriaz inguratua izanen zen Mesias edo Salbatzaile bat. Aingeruek eman 
baliozkate Salbatzailearen seinaletzat, etxola txar bat, lasto poxi bat, 
xatar errumes batzuek, hekien urgulua aphalduko othe zen? Ez naski. 
Geroago, ez zuten Jesus ezagutu nahi izan, mirakuilu handienez erakus-
tera eman zuenean bere Jainkotasuna. Nola beraz Mesias agindutzat eza-
gutuko zuten, ikustearekin aphaldua, eta mundu huntako ez deusenen he-
rrunkan jarria? Zoin den bethi egia hitz hau: Jainkoak urgulutsueri 
kontra egiten du, humilak direneri aldiz emaiten du grazia. Gizonak 
deus ez dire; Jainkoari xoilki zaio zor ohore eta gloria: Gloria in ex-
celsis Deo-, gizonak bilhatu behar duena da bakea: pax hominibus bo-
nae voluntatis; eta bake hori aurkitzen da bihotzeko umiltasunean eta 
garbitasunean. 

85 Ez zen hargatik pobre eta ttipientzat xoilki ethorria Jesus, bainan 
guzientzat. Pobre eta aberatsak, ttipi eta handiak, guziak nahi ditu be-
re ganatu eta salbatu. Eta horra non artzainen ondotik, Errege Magoak 
heldu diren haren adoratzera. 

Maria eta Josepe Bethleemen zirelarik oraino HAURRAREKIN, 
ager-arazi zuen Jainkoak zeruetan, ordu arte ikusia rzan ez zen izar bat. 
Ernege Magoek ikusi zuten Balaam Profeta mintzatu izan zen izar hu-
ra: konprenitu zuten, Jainkoaren argi batez, zer erran nahi zuen izar 
harek, eta Mesias sorthu zela. 

Hirur ziren Errege hek: Gaspard, Melxior eta Balthazar. Izarra 
ikusi zuten bai, hari jarraikiz eman ziren bideari, Judeari buruz. Deus 
ez zen gai izatu hekien fede khartsuaren bentzutzeko: bide luzea; lan-
jer eta hirriskuak; denboraren dorphetasunak, oro mezprezatzen di-
tuzte. Bazituzten, ez da dudarik, adixkideak, familiako lokarri eztiak, 
bere erresumetako jendeen kargua; deusek ez ditu baratzen. Ikusten 
dute Jainkoa mintza zaiotela; eta Jainkoa mintzo denean, nor nahi izan 
dadien behar du ixildu, eta haren hitzari jarraiki. 

Iguzkia sortzen den aldetik ethorri ziren beraz Errege Magoak, 
Jerusalemeko hirirat. Harat hurbiltzearekin, izarra itzali zitzaioten. Bai-
nan ez zen, hortako, hekien fedea ttipitu. Badohaz Herodes Erregearen 
ganat eta galdegiten dute: «Non da berritan sorthu den Juduen Erre-
gea? Ikusi dugu haren izarra, iguzkia sortzen den aldean, eta ethorri 
gare haren adoratzera. 

Hitz horiek entzutearekin, Herodes deboilatu zen eta harekin Je-
rusalemeko hiri guzia. 

Bilarazi zituen Aphezen Aintzindariak eta populuaren Izkribak eta 
galdegin zioten, zoin lekutan Kristo behar zen sorthu. 
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Erran zioten: Bethleeme Judeakoan, ezen huna zer izkribatu duen 
Profetak: Eta hi, Bethleeme, ez haiz, Judeako hiri aiphatuen artean, 
ttipienetarik izanen; ezen, hitarik ilkiko duk Israelgo populua gidatu 
behar duen buruzagia. 

Herodesek deithu zituen orduan ixilik Errege Magoak, eta galde-
gin zioten artha handirekin, noiz bada izarra agertu zitzaioten. 

Bethleemerat egortzen zituelarik erran zioten: Zohazte, jakin zatzue 
ongi haurraren berriak; eta aurkitu duzuen ondoan, zatozte niri errai-
tera, ni ere joan nadien haren adoratzera. 

Erregeren hitz horiek entzutearekin, eman ziren bideari; eta huna 
non beren aintzinean ikusten duten izarra; heldu zenean Haurra zen 
lekuaren gainerat baratu zen. 

Izarra ikusi zutenean, bozkario handitan eman ziren. 
Etxolan sartzearekin, ikusi zuten Haurra, Maria bere Amarekin, 

eta ahuspez emaiten zirelarik adoratu zuten. Agertu zituzten bere izan 
aberatsak, eta egin zioten urrearen, insentsuaren eta mirraren ofrenda. 

Amets batean izan ondoan abisua, ez zitezen joan berriz Herodesen 
ganat, bertze bide batez itzuli ziren bere herrietarat.» 

86 Uste izaiten ahal dugu geroago bere herrietan S. Thomasez ba-
thaiatuak izan zirela. 

Ohore handitzat dagoka Koloñeko hiriak, hekien Erreliken jabe 
izaitea. 

Gutartean berean, Donibaneko herri eder eta giristinoak aspalditik 
badu debozione osoki berezi bat Trufaniako bestarentzat eta Errege 
Magoentzat. 

Nondik ethorria den gauza hori, eta zer haste izan duen, ez dugu 
jakin ahal izan. Erran dezagun xoilki baduela jadan zenbeit urthe, Do-
nibaneko eliza ederrean aurkitzen eta ohoratzen direla Errege Magoen 
erreliketarik zerbeit. 

Zoin miresgarria agertzen zaikun Errege hoikien fedea eta obedien-
tzia osoa! Ikusi dute izarra Salbatzailearen sortzea irakusten diotena: 
jarraikiko zaizko. Bainan bide asko egin beharko dute, eta menturaz 
lanjer eta hirrisku hainitzen erdian. Zer dohakote? Jainkoak deitzen 
ditu: Jainkoaren deiari jarraikiko dire. 

Bainan ere, Jesus aurkitzearekin, Jainko haur ttipi eginaren oine-
tan eman zirenean, zer sari ezti eta handia! Nola benedikatu zituen 
Jesusek, eta kontsolazionez gainditu hekien bihotzak! 

Sari eta bozkario saindu berak dagozka bethi Jesusek, nahikunde 
khartsu batekin bilhatzen duten arima guzientzat. 
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Errege Magoek bezala, bilha dezagun Jesus, zer nahi gertakarien, 
dorpheenen beren erdian. Aurkituren dugu, eta Errege Magoak beza-
la, Jesusen oinetan, gozo eztienez eta handienez gaindituak izanen gare. 

Ofri detzagun heiek bezala, urrea, erran nahi da, amodio bero bat; 
insentsua erran nahi da gure othoitz khartsuak, altxa ditezen usain on 
baten pare, Jainkoaren tronuaren oinetarat; mirraren ofrendak aldiz 
seinalatuko du gorphutzeko jaidura tzarren bentzutzea eta hil-araztea. 

Magoen adorazionearen orhoitzapena Elizak ohoratzen du Trufa-
niako phestan. Horra zertako deithua den oraino egun hori, Erregeen 
eguna. 
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BEDERATZI-GARREN KAPITULUA 

Jesusen bizitze gordea Nazarethen 

87 Ez da gure xedea Jesusen bizia xeheki kondatzekoa. 
Ebanjelioak haren lehenbiziko urtheren gainean erraiten dituen as-

ko gauzez ixiltzen garelarik, sar gaitezen Nazaretheko etxean, eta ikus 
dezagun Jesusek, Mariak eta Josepek han zaramakaten lanezko bizitze 
gorde eta saindua. 

Ebanjelioak ez dauzkigu bi hitz baizik erraiten Jesusen biziko den-
bora hortaz: Et erat subditus illis (S. Luc. C. II , 51): «Obeditzen 
zioten Mariari eta Joseperi». 

Bainan, Nazaretheko etxe ttipi hortan sartzen bagare fedearen be-
giekin, zer erakaspen ederrak aurkituko ditugun! Jesus, obedientzian 
aphaldua, kreatura batzuen aintzinean! Zer miraila, zer etsenplua gu-
zientzat, bainan bereziki haurrentzat! Zerk gibela zezaken Jesus bere 
Jainkozko zuzenez baliatzetik? Jainko zen, eta beraz, bere baitan zuen 
Jainkozko botherea, bere baitan zituen ere zuhurtziaren eta sainduta-
sunaren aberastasun guziak. Jainko zen; hari zen beraz iduriz, ez obe-
ditzea, bainan bai manatzea. 

Bainan, gizon bezala, ethorria zen guri bertute guzien erakustera. 
Gizon bezala, obeditzen du beraz, ez xoilki bere Aita Eternalari, bai-
nan ere Amatzat hautatu duen kreatura garbiari eta S. Joseperi. 

Ikhas dezagun hemen, obedientziazko bertutearen edertasuna. Zer 
da bekatua? Jainkoaren alderako obedientzia eskas bat. Adamek eta 
Ebak ez zuten nahi izan, Jainkoaren manuari obedientzia ekharri, eta 
horra nola galdu ziren eta guziak berekin galdu gintuzten. Jesus etho-
rria zen mundurat bekatuak makurtu zituen gauza guzien xuxentzera; 
hartarakotz, haren lehenbiziko lana izanen da obedientzia osoaren mi-
rail perfeta izaitea, obedientzia eskasaz mundua galdua izan zen bezala. 
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Bekatu guziak, Jainkoari zor zaion obedientzia zuzenaren, eta hai-
nitz aldiz denbora berean, Jainkoaz emanak diren autoritateen aldera-
teko obedientzia eskasetik heldu dire. Familietako nahasmendu hainitz 
ez othe dire, hek ere ithurri beretik heldu? Zenbat haur ikusten di-
ren, Jainkoak burasueri eman dioten nausitasuna ezagutzeko orde, bere 
buruen nausi eta gida izan nahi dutenak! Hortik hainitz makur, hainitz 
desmasia, eta menturaz, hainitz zorigaitz eta nigar khirats familietan. 
Ikas dezatela haurrek, Jesusi behatuz, burasueri buruz, aphalduak egoi-
ten. Jesusek berak, nahiz Jainko zen, obedientzia pratikatu duenean 
Maria bere Amaren eta Joseperen alderat, nor izanen da aski atrebitua 
bertzela egin nahi izaiteko, Jainkoak egin duen, eta, naturalezak berak 
irakusten daukun lege bati, ez nahi izaiteko jarraiki? 

88 Nazaretheko bizitze gordea bertze erakaspen bat zaiku oraino. 
Erran dugu jadanik, pobreen, jende xehe eta langileen herrunkan 

nahi izan zuela Jesusek sorthu. Josepe, aita-ordetzat hautatu izan zue-
na, zur-gina edo zur lanetan hari zen gizon bat zen. 

Lana da gizonaren bizi legea. Jainkoak gizona egin zuenean, eman 
zion lurreko Parabisuaren zaintzeko eta arthatzeko kargua. Geroago, 
Adameren bekatuaren segidan, lan dorphea, lan penatu eta nekatua 
eman zion gaztigutzat, erraiten ziolarik: «zure izerdiaren gostuz be-
harko duzu, egun bakotxeko zure ogia irabazi». 

Jainko-Gizonak, nahiz saindutasuna bera zen, burua aphaldu zuen, 
Adameren bekatuaren kontra ekharria zen lege horren pean. 

Guziak, Nazaretheko etxean, lanean bizi ziren. Maria, sukaldeko 
eta garbitasuneko lan xehetan; Josepe zur lanetan. Jesusek Maria eta 
Josepe laguntzen zituen. 

Zer ikustate ederra zeruarentzat eta lurrarentzat! Oi langileak! Oi 
zuek, esku lanetik bizi zaretenak! Itzul zatzue begiak Nazaretheko etxe 
alderat. Ikus zazue Jesus bere esku lanean. Zuen Jainkoa da; bainan 
aphaldua, zuen iduriko egina, zuen anaia bilhakatu nahi arteraino: Deus 
tuus factus est frater tuus. Ez ahalke izan, ez, zuen langile estatuaz. 
Jainko batek, gizon egitearekin, beretzat hautatu duenean, nork izan 
dezake estatu hortaz ahalke? 

Nazaretheko familia saindua agertzen zaiku ere, giristino familia-
ren mirail osoki perfeta bezala. Mundutik urrunduak, gordeak bezala 
bizi ziren Jesus, Maria eta Josepe, nahiz hargatik, bere hauzo lagunen 
alderat, arthoski ekharriak ziren karitatezko obra guzietan. Othoitzak, 
karitatezko obrek eta lanak zituzten beraz hekien egun guziak bethe-
tzen. 
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Bainan bizitze aphal eta mundua gutitzat zagokan hortan, zer zeru-
ko bakea eta zer zoriona! Zer elgarrentzateko amodioa! Hirur bihotz 
osoki garbi horiek ez zuten bihotz bat baizen egiten. Batek nahi zuena, 
bertzek nahi zuten; zeren guzien nahikundeak bertuteaz eta ongiaz gi-
datuak baitziren. 

Familia giristinoek, heki jarraikiz, eta hek gidatzat hartuz, izan le-
zakete mundu huntan daiteken zorion handiena: esposek elgar garbiki 
eta sainduki maitatuz; haurrak bere burasoeri Jainkoaren amodioan 
sumetituak egonez; burasoek, bere haurretan ikusiz Jainkoaren krea-
turak, zerukotzat eginak, eta zenbeit urtherentzat xoilki hekien eskue-
tan emanak. Zer bakea eta zer batasun laiteken horrela elgarren ar-
tean! Ez laitezke orduan ikus familietan, hain bihotz-min egin-garri 
diren eskatima, hasarreko eta nahi gabeak: espos batek bere laguna-
ren ganik deus ezin jasan; haurrak, bere burasoen nausitasun zuzenez-
koaren kontra altxatuak; hitz batez, bakearen eta amodioaren leku 
eztia izan behar laitekena, ifernu bat bezala egina. 

Familia giristinoak, nahi duzue zorionaz gozatu, mundu huntan 
izan daiteken bezin batean bederen? Har zazue etsenplu Nazaretheko 
familia sainduan. 
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HAMAR-GARREN KAPITULUA 

Jesusen bizi publikoa edo ageria — Jesusen erakaspena 

89 Bere biziko lehen hogoi eta hamar urtheak, eraman zituen Jesu-
sek Nazaretheko etxean, bizitze gorde eta lanezko batean. Ethorri zi-
ren denbora eta orena zoinetan hasi nahi izan baitzuen bere bizi ageria 
edo publikoa. 

Bainan Ebanjelioaren predikatzeari eman zen baino lehen, Joanes 
Batistak lekukotasun bihurtu zion, egiazki Mesias agindua zela. 

Denbora hortan berean, mortuan zagoen Jaun Doni Joanes Batis-
ta, Jordaneko ur hegian. Penitentzia gogorrenetan bizi zen bera, eta pe-
nitentzia bertzeri ere predikatzen zuen. Jerusalemetik eta Judeako ber-
tze alde guzietarik heldu ziren jendeak haren ganat, eta Jordaneko 
uretan bathaiatzen zituen. 

Nor zen bada bere Semearen aintzinean bezala, Jainkoak egorri 
zuen Joanes Batista hura? 

Zakariasen eta Elizabethen haurra zen; Elizabeth zen aldiz, kusi-
na hura, zoinaren ikustera eta laguntzera joan baitzen Maria. Bisita 
hortan, bere erraietan Mariak garraiatzen zuen Salbatzaileaz, Joanes Ba-
tista garbitua izan zen bekatutik, sorthu baino lehenago. Jainko Aitak 
bere Semearen deia eta mandatari bezala hautatu zuen: haur gazte ze-
larik oraino, joan zen deserturat eta han penitentzia dorpheetan bizi 
izan zen. Haren saindutasun handiaren aiphua entzunik, jende osteak 
joan ziren laster haren ganat eta huna zer erran zioten: «Ethorriko 
zaitzue ni baino handiago bat, eta ez dut merezi haren aintzinean 
ahuspez emanik ere, haren oinetako lokarrien laxatzea. Nik urean ba-
thaiatzen zaituztet; harek Izpiritu Sainduan bathaiatuko zaituzte»(l). 

(1) Matth. III, 11. 
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Hitz horietaz jadanik, lekukotasun bihurtzen zuen Joanesek bere 
Jainko eta Nausiari. 

Egun batez, Joanesen ganat joaiten zen jende oste baten artean 
aurkitu zen Jesus. Joanesek bathaiatu zuen; bainan huna non Jesus ure-
tik ilkitzen zelarik, zeruak idekitzen diren eta argi handi bat agertzen 
den; uso baten itxuran jausten den Izpiritu Saindua eta pausatzen Je-
su-Kristoren buruaren gainean; eta boza bat entzuten da diona: «Zu 
zare ene Seme maitea, zointan eman baitut ene amodioa»(l). 

Jesusen bizitze publikoa hastera zohan. Joanes azken Profetak era-
kutsi zuen Mesias agindua bezala. Jainko Aitak aldiz, adiarazi zuen 
zeruko boza batez, haren Seme bakarra zela. 

90 Joanesez bathaiatua izan ondoan, barur egin zuen Jesusek, berro-
goi egunez eta berrogoi gauez. Horrela zen othoitzean eta mortifika-
zionean paratzen, Ebanjelioaren predikatzera eta erakustera. 

Laster hautatzen ditu hamabi gizon pobre eta jakin gabe, bere le-
hen dizipulutzat izanen dituenak. Heiek izanen dire Jesusen hamabi 
Apostoluak. 

Nehork ez du segurki igurikitzen eman detzadan hemen xeheki, 
Jesu-Kristoren erakaspen eta Jainkozko obra guziak. Liburu berezi bat 
behar laiteke hortako. Bainan erran behar daguna da, ez zuela behin 
ere munduak entzun erakaspen bat hain garbi eta hain saindua. Paga-
noetan izan ziren, jakintsun izpiritu handikoak, Sokrate, Platon, Aris-
tote, eta bertze zenbeit oraino, bainan guti, ilhunbe beltzen erdian, ar-
gi poxi bat egin zutenak; hortarakotz, lan hainitz hartu behar izan zu-
ten, Jainkoak hastapenetik gizonari eman ziozkan erakaspenetarik zer-
beit bederen biltzeko. Bainan zoin flakoak, eta erran dezagun, zoin ez 
deusak diren hekien erakaspen ederrenak, Jesusen erakaspenen aldean! 

Haste hastetik, eta hau da guzien prinzipioa eta burua, erakusten 
dauku nola behar dugun othoitz egin, eta berak lehenik, bere ezpain 
Jainkozkoez, erraiten du othoitz miragarri hau: Pater noster... Gure 
Aita... eta segidan heldu direnak, Apostoluez ardura errana ez da du-
darik, eta mende guzietako giristinoek arthoski geroztik erraiten du-
tena. Gure Aita! Jainkoaren Semea behar zen hitz horien erraitera au-
sartatzeko eta gure ezpainetan emaiteko. Aintzineko mendeetan Jain-
koa ezagutzen zutenek nausi batentzat zagokaten. Jesus da lehenik errai-
ten daukuna, Jainkoa ez dela xoilki gure Kreatzaile, Errege eta Nau-
sia, dela ere, dela bereziki, gure Aita on eta amultsua. 

(1) S. Marc. I, 11. 
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Erakusten dauku ere Jesusek ez daitekela hil gure arima eta zerta-
ko garen munduan. Filosofo batek izkribatu zuen lehenago: «Herio-
tzean, oro akabo». Ciceron, paganuen artean izan den gizon jakintsun 
eta argituenetarik batek erran zuen: «Zerbeit badaiteke jasaiteko hil-
tzean; bainan hil ondoan, ez da, ez pena ez bozkariorik». Juduen ar-
tean berean, bethi-ereko bizia baitako sinhestea ilhuntzen bezala ha-
sia zen eta baziren, Sabduzeendarrak deitzen zirenak, gorphutzen phiz-
tea ukhatzen zutenak. 

91 Bainan aldiz, zoin den klaroa eta argia, Jesusen erakaspena, ge-
roko biziaren gainean! «Zer baliatuko zaio gizonari, erraiten dauku, 
mundua bereturik ere, arima galtzen badu?»(l). Eta oraino: «Ez izan 
beldur gorphutza hiltzen ahal dutenez, bainan ez arima; bainan izan 
zaite hobeki, arima eta gorphutza ifernurat egortzen ahal dituenaren 
beldur»(2). Zenbat ere mintzo den, arima zuzen eta justuak zeruan 
igurikitzen dituen zorionaz! 

Klarki ere bere Apostolueri eta dizipulueri erakusten du, berritz 
oraino ethorriko dela mundurat, hilak phiztuak izanen direla, eta ba-
kotxa juiatua bere eginen arabera. Inkarnazioneko, Erospeneko, Tri-
nitate Sainduko mixterioak, gizonaren adimendu flakoak asma ez ze-
zazkeenak bere erakaspen Jainkozkoetan gizoneri agertzen ditu; eta 
azkenean, Eliza, Elizaren autoritatea eta nausitasuna munduaren gida-
tzeko, gizonen argitzeko egian eta zeruko bidean; eta oraino, bekatuen 
barkamendua, Apostolueri eta hekien ondoko aphezeri emaiten zioten 
botherearen medioz. 

Zer erakaspen miragarria eta zenbat den gizonen izpirituez gorago-
koa! Jainko bat izan zaiteken xoilki, horrela erakus zezakena. 

(1) Matth. XVI, 16. 
(2) Matth. X, 28. 
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HAMEKA-GARREN KAPITULUA 

Jesusen erakaspena (segida) 

92 Erakustaile soberano eta Jainkozko agertzen zaiku Jesu-Kristo, Jain-
koari, gure arimari, bethi-ereko biziari dohazkoten gauzen gainean. Bai-
nan zoin ongi ere erakusten daukun Jainkoaren, gure lagunaren eta 
bertutearen amodioa! 

Gure arima ez da xoilki izpiritu eta adimendu bat egiaren ezagu-
tzeko gai dena; bihotz bat da ere, maitatzeko egina. 

Bada, Jesusek egiaren argiak gure izpirituari emaiten dituen beza-
la, gure bihotzari adiarazten dio zer behar duen maitatu eta zer legeri 
jarraiki. 

Eta lehenik, galdegiten dio gizonari, ordu artino, paganoek berezi-
ki asmatu ere ez zuten gauza, ukho egin dezan bere buruari. Hitz es-
pantagarria! Bainan beha dezagun hurbildik. Zer zen gizonen zauri eta 
eritasun handia, Jesu-Kristo gure sendatzera ethorri zenean? Bere bu-
ruaren amodio sobraniozkoa eta errebelatua. Gizonak ez zituen egiaz-
ki maite ez Jainkoa, ez bere laguna, bainan xoilki bere burua. Urgu-
lua, bizi huntako atseginak, jaidura tzar eta gaxto guzien sasiatzea, 
horra zer ziren haren biziaren gidariak. 

Bertzelakoa da Jesusen erakaspena, eta ageri da hortarik ez dela 
mundu huntakoa. 

Entzun dezagun, bere bizi publikoa hastean mendi sainduaren gai-
nean egin zuen predikua. Ez zuten behin ere holakorik gizonek entzun. 

«Dahatsuak, dio izpirituz pobre direnak, zeren hekientzat baita 
zeruko erresuma. (1) 

Dohatsuak ezti direnak, zeren lurra beretuko baitute. 
Dohatsuak nigarretan direnak, zeren kontsolatuak izanen baitire. 

(1) S. Matth. V, 3. 

160 



Dohatsuak, justiziaren eta zuzentasunaren gosea eta egarria dute-
nak, zeren hekien gosea eta egarria aphazegatuak izanen baitire. 

Dohatsuak urrikalmendutsuak, zeren berek urrikalmendu ardietsi-
ko baitute. 

Dohatsuak bihotzez garbi direnak; zeren Jainkoa ikusiko baitute. 
Dohatsuak, bakea maite dutenak, zeren Jainkoaren haurrak deituak 

izanen baitire. 
Dohatsuak, justizia gatik persekuzionea pairatzen dutenak, zeren he-

kientzat baita zeruko erresuma.» 

Zer erakaspen halto, saindu eta garbia! Izan othe daiteke ederrago-
rik? Urgulua, atsegina, munduaren amodioa nausi ziren denboran, Je-
susek erakusten du pobreziaren eta aphaltasunaren amodioa; mendeka-
tu nahi dutenari, erraiten diote: Izan zaizte urrikalmendutsu; lohieri 
eta atsegin tzarrak bilhatzen dituzteneri: Izan bihotzez garbi, Jainkoa 
zeruan ikusteko. 

Prediku miragarri hortan, mundu huntako gauzetarik gizonaren bi-
hotza urrundu ondoan, emaiten dio Jesusek Jainkozko hazkurri bat. 
Zer nahi den, eta Jesus Jainko-Gizonak badaki, gure bihotzak hazku-
rri bat nahi du eta bilhatzen du. Horra zertako, amodiozko Jainko bat 
zelakotz, gure bihotzen beharrak ongi ezagutzen zituena, Jesusen lehen 
manamendua amodiozko manamendu bat izanen den: «Maitatuko du-
zue zuen Jainko Jauna, zuen bihotz guziaz, arima guziaz, izpiritu gu-
ziaz eta indar guziez»(l). 

Eta manamendu ezti horren finkatzeko, erakusten dauku Jesusek, 
bere Apostolueri erakutsi zioten othoitzean, Jainkoa ez dela xoilki: 
Erregea, Nausia, Jauna, armaden Jainkoa, bainan dela guzien gainetik: 
Gure AITA!... PATER NOSTER!... 

Huna Jesusen amodiozko bi-garren manamendua: «Maitatuko duzu 
zure laguna, zure burua bezala»(2). Zer errespetua gure lagunarentzat, 
Jesusen bertze hitz hautan: «Ez zatzuela bertzeak juia, eta ez zarete 
juiatuak izanen; ez zatzuela kondena eta ez zarete kondenatuak iza-
nen». Huna gehiago dena: «Barkha zazue bertzeri eta barkhatua iza-
nen zaitzue; nola pisatuko baititutzue bertzeak, eta hala hala, pisatuak 
izanen zarete»(3). 

(1) Matth. XXII, 37. 
(2) Matth. XXII, 39. 
(3) Luc. VI, 37-38. 
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94 Ardura eta arthoski manatzen du beharretan direnen soleitzea: 
«Eman zazue eta zueri ere emana izanen zaitzue: Date et dabitur vo-
bis»(l). Zoin ederra oraino bertze hitz hau, eta zenbat, karitatezko 
obrak ohoratzen dituen: «Nork ere baso bat ur hotz emanen baitu 
beharretan direneri, ez du bere saria galduko». 

Amodiozko erakaspen hori guzia emana da laburzki Jesusen hitz 
hautan: «Jainkoa, dio Jesusek, zeruko zuen Aita da, eta zuek guziak, 
elgarren anaiak»(2). Hitz hori bezik ez balu ere erran, behar gindu-
ke belhauniko eman, Jesusen oinen arrastueri musu emaiteko. Ez da 
sekulan gizon bat horrela mintzatu izan. Manamendu eta lege guzia 
hitz horietan da: Jainkoa gure Aita; horra zertako behar dugun haren-
tzat izan, haur egiazkoen amodio bero bat; gu guziak elgarren anaiak 
eta Jainko Aita beraren haurrak; hortik elgarrentzat izan behar dugun 
amodioa. 

Ez gare gauza premiatsuenez baizik mintzatu. Erran dugu aski har-
gatik, guzieri agerian emaiteko, Jesusen erakaspena gizonen erakaspe-
nez goragokoa dela. Nihork, Filosofoen eta jakintsunen artean, ez du 
holakorik asmatu ere ahal izan. 

Jesusen erakaspena ez da lurrekoa; zerukoa da. Jesus Jainko dela 
frogatzen du. 

(1) Luc. VI, 38. 
(2) Matth. XXIII, 8. 
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HAMABI-GARREN KAPITULUA 

Jesu-Kristoren mirakuiluak. Frogatzen dute Jainko dela 

95 Zer den mirakuilua, erran dugu jadanik liburu hunen hastapenean. 
Jainkoak badu, eta harek xoilki, mirakuiluen egiteko botherea eta in-
darra. Mirakuilua Jainkozko obra bat da, eta Jainkoaren zigilua beza-
la. Non eta ere beraz ikusten baitugu mirakuilua, erraiten ahal dugu: 
Jainkoaren eskua hemen da. 

Eta erraiten badauku norbeitek: Jainkoaz egorria naiz; gehiago 
oraino: Ni, naizen bera, ni, zuen begiez ikusten nauzuena, Jainko naiz, 
Jainko Gizon egina: haren hitz eta erran bati munduko lege ezagutu 
guziek obeditzen badiote; eriak sendatzen baditu, mutu zirenak mintz-
-arazten, itsuak argitzen, hilak berak phizten, nork bada haren Jain-
kozko bothereaz duda izan dezake? 

Horrelakoa izan zen Jesus. Konda ahal ez ditezken mirakuiluez, 
eta mirakuilu espantagarrienez, agertu izan zuen bere Jainkotasuna. 

Entzun dezagun zer dion berak bere buruaz. Jaun Doni Joanes 
Batistak bere dizipuluak egorri zituenean, Jesusi galdegiterat, eian nor 
zen bada, eian Mesias agindua zen, zer ihardetsi zioten Jesusek? Hek 
berek ikusten zutelarik, egin zituen asko mirakuilu, eta ondoan erran 
zioten: «Zohazte orai, eta erran zazue Joanesi zer entzun eta zer ikusi 
duzuen: itsuek ikusten dute, mainku zirenak xuxen dabiltza, leproaz 
estaliak zirenak sendatuak dire; gorrek, elkorrek entzuten dute, hilak 
phiztuak dire, eta pobreeri Ebanjelioa predikatua da»(l). 

Judueri erraiten diote: «Joanesen lekukotasuna baino handiago bat 
badut zueri emaiteko... ezen, egiten ditudan obrek erakusten dute Ai-

(1) Luc. VII, 22. 
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taz egorria naizela»(l). Eta dio oraino: «Ez baduzue ene hitzetan sin-
hetsi nahi, sinhets zazue bederen ene obretan»(2). 

Hitz horiek guzietarik ikusten ahal dugu, Jesusek egiten zituen mi-
rakuiluak, berak emaiten dauzkigula, bere Jainkotasunaren ageri eta 
froga bezala. Ez zen bertzenaz horrela mintzatuko. 

Jainkoak mundua kreatu zuenean, hitz bat xoilki erran zuen, eta 
kreatura guziak ez deusetarik eginak izan ziren: Dixit et facta sunt: 
mandavit et creata sunt. Gisa berean, manatzen du Jesusek, eta ha-
ren hitza obeditua da. Bere oinen ahalez gabetua den bat, nahi du bai 
sendatu? Erraiten dio: «Altxa zaite eta zabil». Eta hala egiten da. Na-
hi du bai hil bat phiztu, erraiten dio: Ilki zaite hobi hortarik: hila 
phizten da eta herioak uzten du bere bazka. Ez othe da hori Jainko 
gisa mintzatzea eta egitea? Nork, Jainkoak baizen, izan dezake biziari 
eta herioari manatzeko botherea? 

96 Jesusek egin zituen hainbertze mirakuiluetarik, zenbeit bederen 
erran detzagun, hautatu gabe eta gogorat heldu zaizkigun bezala. Iku-
siko dugu guzietan, haren Jainkozko indarra, eta haren ekharritasuna 
jasan-gogorretan ziren guzien alderat. 

Guziez ezagutua da, Kana Galileako eztaietan egin zuen mirakuilua. 
Maria bere Amak othoizturik, ura ganbiatu zuen arnorat. Hori izan 
zen, bere bizi publikoa hastean, Jesusek egin zuen lehen mirakuilua: 
sinhetsi zuten ordutik dizipuluek hura baitan. 

Egun batez, Jerusalemen zelarik bere dizipuluekin, buruz-buru egi-
ten du bidean eskaile batekin. Eskaile hori itsua zen sortzetik. Gal-
degiten dute dizipuluek: «Nausia, nork egin du bekatu, hunek ala hu-
nen burasoek, itsu hola izaiteko? 

«... Jesusek ihardetsi zioten: Ez hunek ez hunen aita-amek, bainan 
gauza hola gertatzen da, Jainkoaren botherea hunen baitan ager da-
dientzat... 

... Jesusek thu egin zuen orduan lurrerat, eta bere ago-gozoarekin 
basa edo lohi poxi bat nahasi ondoan, unkitu zituen hartaz itsuaren 
begiak eta erran zion: Zohaz Siloeko ithurrian garbitzera. Joan zen 
itsua, garbitu zen, eta ethorri berriz, bere begiez ungi ikusten zue-
la»(3). 

(1) Joan. V, 36. 
(2) Joan. X, 38. 
(3) Joan. C. IX, 2-7. 

164 



Bertze egun batez, heldu zaio aita doloratu bat erraiten diolarik: 
«Zato, Jauna, ene semea hil baino lehen». Eta Jesusek, han berean da-
goelarik, erraiten dio: «Zohaz, zure semea sendatua da». Fidantzia oso 
batez bethea, badoha aita bere etxerat, eta bidean aurkitzen ditu bere 
zerbitzariak erraiten diotenak semea sendatu zaiola. Eta jakin izan zuen, 
Jesus mintzatu zitzaion oren berean gertatu zela gauza hori. 

97 Huna ere hemen Jaire izena zuen gizon bat, eta zen Sinagogako 
buruzagietarik. Emaiten da Jesusen oinetan ahuspez, othoizten duelarik 
sar dadien haren etxean, zeren baitzuen alaba bakar bat, hamabi urthe-
tan zena, eta hiltzera zohan. S. Luke Ebanjelistak xeheki kondatzen 
du, etxe hartarat zohalarik Jesus, jende oste handi batez inguratua, ha-
mabi urthe hartan eri zen emazte bat sendatua izan zela, haren soine-
koak unkitzearekin. Jesusek emazte harri erraiten ziolarik: «Ene hau-
rra, zure fedeak sendatu zaitu, zohaz bakean», ethorri zen norbeit Si-
nagogako buruzagiari erraitera: Hil da zure haurra; utz zazu beraz 
Nausia bakean. Bainan entzun zuen Jesusek hitz hori, eta aitari erran 
zion: Ez izan beldur; izan zazu sinhestea, eta zure alaba sendatua iza-
nen da. 

Etxerat heltzearekin, ez zituen berekin sartzera utzi, baizen Piarres, 
Jakobe eta Joanes, eta nexka gaztearen aita eta ama. Nola, nigarrez 
bai-zagotzin guziak, haurraren hiltzea gatik, erran zioten: Ez egin 
nigar; ez da hila haurra, bainan lo dago. Burlatzen ziren, zakitelakotz 
hila zela. Bainan hartu zuen Jesusek haurraren eskua eta oihuz erran 
zuen: Haur gaztea, altxa zaite. Eta arima sartu zen berriz hilaren gor-
phutzean: xutik eman zen haurra berehala, eta manatu zuen Jesusek 
jatera eman zezoten(l). 

Ez da deus osatzeko. Edo zoroa, edo fede gaxtokoa behar laiteke 
izan, Jainkozko bothere bat hemen ez ikusi nahi izaiteko. 

Ez gaitezen hargatik hortan bara. Mintza gaitezen oraino Jesu-Kris-
toren mirakuiluetarik zenbeitez. Geroago eta hobeki, argi distiant ba-
ten erdian bezala, ikusiko dugu, Jainkozko obra horietan, gure Salba-
tzailearen Jainkotasuna. Denbora berean ere, agertuko zaizkigu, sofri-
tzen zuten guzientzat zituen amodiozko eta urrikalmenduzko aberas-
tasunak. 

Nor ez da bihotzaren zolaraino unkitua izanen, ama alargun gaxo 
baten fagoretan egin zuen mirakuilu huntaz? 

(1) Luc. VIII, 41-45. 
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Jesus bazohan, dio Luke Ebanjelistak (1), Naim deitzen zen hiri 
batetarat; eta dizipuluak jarraikitzen zitzaizkon, jende oste handi ba-
tekin. 

Hirirat hurbiltzearekin, huna non hil bat ikusten duen lurrerat 
zaramatela. Hura zen ama baten seme bakarra, eta ama hura alhargu-
na zen. Eta hiriko jendetze handi bat bazohakon segi. 

Jesus Jaunak ikusten du ama doloratu hura, eta haren penaz un-
kitua erraiten dio: «Ez zazula nigar egin». Hurbiltzen da, eta bere es-
kuez hobia unkitzen du. Garraiatzaileak baratu ziren han berean. 

Eta erran zuen Jesusek: Altxa zaite, gizon gaztea, manatzen dau-
tzut. Hila altxatu zen, mintzatzen eman zen eta Jesusek eman zion 
bere amari. 

98 Bainan Jesusek egin zituen mirakuilu guzietan handiena, edo hobe-
ki erraiteko, begietarat gehienik dohana da Lazaroen phiztea(2). 

Lazaro zen gizon aberats bat, Jesusez hainitz maitatua, Martharen 
eta Maria-Madalenaren anaia. Bethanian zuen bere egoitza Jerusaleme-
tik lau lekuetan, eta Salbatzailea eta Apostoluak joaiten ziren ardura 
haren etxerat. 

Lazaro bada hartu zuen eritasun handi batek, eta haren arrebek, 
ikusiz lanjer handitan zela, egorri zuten Jesusi erraitera: «Jauna, zuk 
maite duzuna eri da». 

Jesusek ihardetsi zuen: Eritasun hori ez da hiltzekoa: bainan ger-
tatu izan da, Jainkoaren Semeak gloria izan dezan hortarik. 

Jesusek hainitz maite zituen Lazaro eta haren arrebak, eta hargatik 
bi egun oraino egon zen aurkitzen zen lekuan; bi egun hoikien buruan, 
bere dizipulueri erran zioten: Joan gaitezen Judearat; Lazaro gure 
adixkidea loharkatua da; behar dut atzarri. 

Bainan lo badago, sendatua da, zioten dizipuluek. 
Eta Jesusek: Lazaro hila da, eta bozkariatzen naiz zuen gatik, ze-

ren ez naizen han aurkitu, zuen sinhestea hazkar dadien amoreagatik. 
Joan zen beraz Jesus, eta Bethaniarat heldu izan zenean, baziren 

lau egun Lazaro hila zela eta jadanik hobian ezarria. 
Martha eta Maria jarririk zagozin bere etxean, penan eta nigarre-

tan. Berekin zituzten ahaideak eta adixkideak kontsolatzera ethorriak. 
Entzun zuenean Marthak Jesus hekien ganat bidean zela eta jada-

nik hurbildua, joan zen lehiarekin hari buruz eta erran zioen: 

(1) Luc. VII, 41. 
(2) Le recit de ce miracle est traduit a peu pres textuellement de: J E S U S -

-CHRIST, par M& de Segur. 
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— Jauna, hemen izan bazinen, ez zen hilen ene anaia. 
— Jesusek ihardetsi zioen: phiztuko da zure anaia. 
— Badakit, zuen erran Marthak, phiztuko dela azken egunean. 
— Bainan Jesusek: Ni naiz phiztea eta bizia. Ni baitan sinhestea 

duena, biziko da hil ondoan ere, eta ez da bethikotz hilen. Sinhesten 
duzu gauza hori? 

— Marthak ihardetsi zioen: Bai, Jauna, sinhesten dut zu zarela 
KRISTO Jainko Biziaren Semea mundu huntarat ethorria. Eta joan 
zen bere aizparen bilha. 

99 Ethorri zen Maria eta Jesusen oinetan ahuspez emaiten zelarik: 
Oi Jauna, ene anaia ez zen hilen, hemen izan bazinen. 

Bihotza unkitua, Maria eta harekin ziren Juduak nigarretan ikusiz, 
erran zioten Jesusek: 

Nun ezarri duzue? — Ihardetsi zioten: Zato, Jauna, eta ikus za-
zu. — Eta nigar egin zuen Jesusek. 

Juduek erraiten zuten: Oi, zenbat maite zuen! Bertze batzuek zio-
ten: sortzetik itsua zen bati begietako bixta bihurtu dio, zertako bada 
utzi du Lazaro hiltzera? 

Joan zen Jesus Lazaro ehortzia zen tokirat; thonba harrian zilha-
tua zen, eta bertze harri batek hesten zion sartzea. 

Aldera zazue harri hori, dio Jesusek. Bainan, Jauna, erraiten dio 
Marthak, usaintzen hasia da jadanik; huna orai lau egun hila dela. 

Ez dautzut bada erran, dio Salbatzaileak, sinhesten baduzu, ikusi-
ko duzula Jainkoaren gloria? 

Harria eman zutenean sahetserat, Jesusek altxatu zituen begiak ze-
rurat, eta erran zuen: «Ene Aita, eskerrak bihurtzen dauzkitzut, zeren 
bethi entzuten bai-nauzu; nik banakien; bainan erraiten dut populu 
hunentzat, sinhets dezan zutaz egorria naizela». 

Eta oihu handi batekin: Lazaro, ilki zaite hobitik. — Eta hila 
ilki zen... 

Nork izan dezake oraino dudarik Jesu-Kristoren Jainkotasunaren 
gainean? Gizon baten egintzak othe dire horiek guziak? Gizon batek, 
erran nahi dut, xoilki gizon den batek, mundu hau gobernatzen duten 
lege guzien kontra, hitz batez eriak sendatzen ahal othe ditu, eta hi-
lak phizten? 

Ez, ez; erran dezagun beraz berriz ere eta fede bizi batekin: Gau-
za horiek guziak mirakuiluzkoak dire, beraz, Jainkozko obrak. Jesu-
-Kristok egin ditu; beraz Jainko da Jesu-Kristo. 
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HAMAHIRUR-GARREN KAPITULUA 

Jesusen urrikalmendua bekatoreentzat 

100 Jainkoa amodioa da: Deus caritas est. Eta Jesu-Kristo da Jainkoa 
bera gizoneri agertu nahi izan dena. Ez dugu harritu behar amodioa 
eta karitatea balinbadire Jesu-Kristo baitan agertzen zaizkigun kalitate 
berezienak. 

Amodioa, karitatea, horiek ziren egiazki Jesusen seinale ezin ukha-
tuzkoak. Ikusi dugu, nola laguntzen, sokorritzen, kontsolatzen zituen 
penan eta nigarretan zirenak, eriak sendatuz, itsuak argituz, elkorreri 
aditzea emanez, ama desolatuen nigarrak xukatuz, hilak phiztuz. 

Haren amodio miresgarria hobeki oraino agertu zaiku, bekatoreen 
alderat duen ekharritasunean. Hekientzat ditu bere amultsutasun ez-
tienak. Eta egiazki, ez othe zen bekatoreentzat guziz, jautsi lurrerat? 

Huna zer dion berak S. Marken Ebanjelioan: «Sendo direnek ez 
dute sendatzaile beharrik, bainan bai eri direnek; ethorri naiz, ez jus-
tuen, bainan bekatoreen deitzera»(l). 

Gauza bera dio S. Luken bortz-garren kapituluan: «Non veni vo-
care justos, sed peccatores»(2). 

Zoin samurra ere zaikun agertzen, ungirat itzuli bekatoreentzat duen 
amodioa, erraiten duenean: «Bozkario handia izanen da, Jainkoaren 
aingeruen artean, bekatore bat ungirat itzultzearekin»(3). Joanes Apos-
toluak, hain ungi Jesusen Bihotzeko sekretu amultsuak ezagutzen zi-
tuenak, gauza bera dauku hitz eder hautaz erakusten: «Jainkoak ez du 

(1) Marc. I I , 17. 
(2) Luc. V, 32. 
(3) Gaudium erit coram angelis Dei, super uno peccatore paenitentiam agen-

te. (Luc. XV, 10). 
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bere Semea egorri mundurat munduaren juiatzeko, bainan bai salba-
tzeko»{l). 

Nola ez dugu hitz hautan guzietan ikusiko Jesusek bekatoreen gai-
nean zituen amodiozko eta urrikalmenduzko xede miresgarriak! Zoin 
eztiki, zoin amultsuki mintzo zaioten! Ez da mundurat ethorri sen-
doentzat, bainan bai erientzat, ez justuentzat, bainan bekatoreentzat. 
Gure hitz guziak baino hobeki eta gorago mintzaturen dire hemen Je-
susen erakaspenak eta egintzak. Hainitzen artean hauta detzagun zen-
beit Ebanjelio Sainduan. 

101 Guziez ezagutua da haur errebelatuaren parabola edo alegia. Huna 
nola zaikun emana S. Luken Ebanjelioan, hamabortz-garren kapitu-
luan.(2) 

Gizon batek, dio Jesu-Kristok, bazituen bi seme; eta gaztenak 
erran zion bere aitari: Aita, eman diezadazu, niri heldu zaitan ondo-
riotasuna. Aitak eman zioten bakotxari berea. 

Handik zenbeit egunen buruan, seme gaztena, bere izan guziak 
bildurik, gan zen urrun, arras urrun, eta han bizitze tzar bat erama-
nez, guziak xahutu zituen. 

Gertatu zen orduan gosete handi bat parrapio hetan, eta halako 
behar eta miserietan aurkitu zen, non, eman behar izan baitzen herri 
hartako gizon baten muthil, eta egorri zuen nausiak bere lur batetarat, 
xerri zaintzaile. Bozik janen zituen xerriek uzten zituzten ondarrak, 
bainan nihork ez ziozkan emaiten. 

Sartu zen azkenean bere baitan eta erran zuen: Zenbat sehi ene 
aitaren etxean ogia dutenak nasaiki, eta ni hemen gosez hiltzerat noha. 
Joanen naiz beraz ene aitaren ganat eta erranen diot: Ene aita, beka-
tu egin dut zeruaren eta zure kontra; ez dut gehiago merezi zure se-
mea deitua izaitea; bainan beha nazazu zure zerbitzarietarik bat bezala. 

Utzi zuen beraz leku hura, eta joan zen bere aita ganat. Urrun 
zelarik oraino, ikusi zuen aitak, eta urrikalmenduz bihotza unkitua, 
hartu zuen bere besoetan eta musu eman zion. Semeak erran zion or-
duan: Ene aita, bekatu egin dut zeruaren kontra eta zure kontra; ez 
dut merezi zure semea deitua izaitea. Bainan erran zioten aitak zerbi-
tzarieri: Ekhar zatzue berehala lehenago zituen jaunztekoak eta hetaz 
bezti zazue; emozue erreztuna errian, eta oinetakuak zanguetan. Hil 

(1) Non enim misit Deus Filium suum in mundum ut judicet mundum, sed 
ut salvetur mundus per ipsum. (Joan. I I I , 17). 

(2) Luc. XV, 11. 
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zazue xahal gizena: jan dezagun eta phesta egin. Ezen ene seme hau 
hila zen eta phiztu da; galdua zen eta atzemana dugu. 

Zoin ungi, ixtorio edo parabola eder huntan agertzen zaikun Jesu-
sen urrikalmendua, bekatoros errebelatu, haren ganat itzultzen denaren 
alderat! Izan othe daiteke Ebanjelioko haur hori baino hobendunago-
rik? Esker gabe bat da; uzten du aitetan den hoberena, eramaiten ditu 
berari darraizkon ontasun guziak; eta guziak jan eta xahutu dituen on-
doan, miseria handienaz joa eta gosiaz bortxatua, orduan da bakarrik 
bere aitaz orhoitzen. Balinbadoha bere aita ganat barkamendu eskatze-
ra, urrunduko othe du aitak bere ganik, haren eskergabetasunaz eta 
bizitze tzarraz orhoituz? Ez, ez; besoak zabaltzen diozka; atxikitzen du 
bere bihotzaren gainean, berak lehenik barkamenduzko musua emaiten 
dio. Etxe guzia phestan da, eta haur errebelatu hobendunak lehenago 
zuen ohorezko herrunka hartzen du, deus gertatu izan ez balitz beza-
la. Oi Jesus! zoin zaren eztia eta ona bekatore zu ganat itzulten de-
narentzat! 

102 Haur errebelatuaren ondotik, huna hutsean atzemana izan den 
emazte ezkonduaren ixtorioa. Ez daiteke deus izan kontsolagarriagorik. 

Eskribanuek eta Farisauek herrestatu zuten emazte hobendun hu-
ra Jesusen oinetarat eta erran zuten Salbatzaileari: Nausia, emazte hau 
hutsean atzeman dugu. Moisen Legeak erraiten du harrikatua izan be-
har dela, eta zuk, zer diozu? Jesusek ihardetsi zioten: Bekaturik gabe 
denak zuen artean aurdik diozola lehen harria. Eta zaharrenetarik ha-
sirik, emeki emeki, bat bertzearen ondotik, guziak joan ziren. Jesus 
gelditu zen bakarrik emazte hobendunarekin. Erran zioen: Non dire 
zure akusatzaileak? Ez zaitu nihork ere kondenatu? — Nihork, Jau-
na. — Ez zaitut bada nik ere kondenatuko; zohaz eta ez egin gehia-
go bekatu. 

Zer erran Jesusen urrikalmenduaz Maria-Madalenaren alderat? Be-
katoros handi bat zen, bere bizitze ahalkagarri eta desordenatuaz Be-
thania eta Jerusaleme eskandalisatu zituena. Iduri guzien arabera, eta 
erran daiteke, segurki ere, hura zen Lazaro geroago Jesusez phiztua 
izan zenaren eta Martharen arreba. Hura bera zen, Simon Farisauaren 
etxean, Salbatzailearen oinak bere nigarrez busti zituena, bere ileez 
xukatu eta usain onezko ur balios batez estali. Egun hartan berean, 
Jesus bere etxean zuen Simonek; espantitua zagoen gauza horiek iku-
sirik, eta zion bere baitan: Profeta bat baliz gizon hau, balakike nor 
den emazte hori, bekatoros bat dela. Jesusek ikusi zituen Simonen 
pentsuak eta mintzatu zitzaion. Ebanjelioan ikus daiteke ixtorio hori 
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bere xehetasun guziekin. Azken buruan, amodio eta urrikalmenduekin 
itzultzen zelarik emazte bekatoros, bainan urrikitan sartuaren alderat, 
erran zioen: «Zure bekatuak barkatuak zaizkitzu». Eta Maria Mada-
lena bekatoros handi et sobera aiphatua, Jesusen oinetarik altxatu zen 
eta ilki Simonen etxetik, barkatua, eta Jesusen amodioa eta bakea bi-
hotzean. 

Ausartzen banintz, erran nezake, Maria bekatoros penitentarentzat, 
hain ona nahi izan dela agertu Salbatzailea, nola Maria bere ama oso-
ki garbi eta sainduarentzat. 

Zer gauza miresgarria ikusten duguna egiazki, Kalbarioko mendi-
aren gainean! Jesus kurutzefikatua da. Haren oinetan da Maria, Ama 
eta Birjina doloratua; bainan haren oinetan da ere Maria-Madalena be-
katoros konbertitua. Iduri du nahi dituela Jesusek bere begiak azken 
mementoan baratu, saindutasun konzepzionetik beretik kontserbatua-
ren, eta saindutasun penitentziaz kobratuaren gainean, bat eta bertzea 
gisa hortan bere amodioan besarkatzen dituelarik. 

Maria Saindua eta Maria penitenta, biak Kurutzearen oinetan Je-
sus hiltzean! Zer erakaspena! Zer gozoa eta esperantza bekatoreen-
tzat! 

Bainan bada zerbeit oraino gehiago, eta iduri du nahi daukula Je-
susek gisa guziz irakutsi, bekatoreentzat dela bereziki mundurat etho-
rria. Phiztu zenean eta ilki thonbatik, lehenik, eta bere Apostolu mai-
teeneri baino lehenago, Maria-Madalenari zaio agertu. Ez naiz mintzo 
Jesusen Ama Dibinoaz; nahiz ez daikun Ebanjelio Sainduak gauza hor-
taz deus erraiten, uste izan dezakegu bere Ama maitea nahi izan zuela 
lehenik kontsolatu. Zer nahi den, Maria-Madalena da lehenik aipha-
tua dena. Hortarik ikusten ahal dugu gorago jadanik erran duguna, 
zer amodio eta urrikalmendu, zer barkamendu errexa aurkituren duen 
Jesusen Bihotzean, urriki umil eta amultsu batekin haren ganat, Ma-
ria-Madalenak bezala, ihes egiten duen bekatoreak. 

Barnago oraino bilhatzen badugu, ez othe dugu Jesusen egiteko 
moldean ikusiko haren Jainkotasunaren froga ageri bat! Nolakoa den 
mundua, nolakoak diren gizonak Maria-Madalenaren iduriko emazte-
entzat, aski badakigu. Ez dutela hekientzat estimurik. Konprenitzen 
dugu errexki; bainan ez dute ere urrikalmendurik; ikusi dugu jadanik 
Simon Farisauaren etsenpluaz. Hasarretua, erreboltatua zagoen, zeren 
gisa hartako emazte batek, haren etxean sartzeko, eta Jesusen oineta-
raino ethortzeko ausartzia izan zuen. Jesusen sentimenduak aldiz, Je-
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susen hitzak, amodiozko, barkamenduzko sentimenduak eta hitzak di-
re: Zohaz bakean, barkatuak zaizkitzu zure bekatuak(l). 

Josepe zur-langilearen semetzat atxikia zena, haren laneko laguna 
izanen othe zen hitz horren erraitera ausartatuko zena? Nork uste izan 
dezake? Hirri eginen zuten guziek, ez balitz izan Jesusen hitzetan, 
Jainkozko urrikalmenduaren indar bat. Kontrarat espantitzen dire; 
ungi konprenitu gabe, badute hargatik suspitxa, badela hor, gizonaz 
goragoko zerbeit: «Nor da bada hau, diote, bekatuen barkatzeko? (2). 
Maria-Madalenak, ikusi zuen harek ungi. Entzutearekin Jesusen hitz 
hauk: «Zure fedeak salbatu zaitu: zohaz bakean»(3), bakea eta bar-
katua zelako sinhestea jautsi ziren haren bihotzerat; hanbatetaraino 
non, ez baita herabe izanen Jesusi azken hatseraino jarraikitzeko. 

Gutaz bezinbatean, erran dezagun kontsolazione handirekin: Bai, 
Jesus Jainko botheretsua da! Eman dauku ikustera bere mirakuiluez, 
bere Jainkozko egintza miresgarriez. Bainan ere sentiarazten dauku 
amodioekin, urrikalmenduaren Jainkoa dela, lurrerat ethorria bekato-
reen deitzera eta galduak direnen Salbatzera: Propter nostram salutem 
descendit de caelo... Salvum facere quod perierat. 

(1) Remittuntur tibi peccata. (Luc. VII, 48). 
(2) Quis est hic, qui etiam peccata dimittit? (Luc. VII, 49). 
(3) Fides tua te salvam fecit; vade in pace. (Luc. VII, 50). 
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HAMALAUR-GARREN KAPITULUA 

Erospeneko mixterioa. — Jesusen Pasionea 

104 Fedearen eta ixtorioaren argi osoan ikusi dugu Inkarnazioneko 
mixterio adoragarria, erran nahi da Jainko bat, Trinitate Sainduko bi-
-garren presuna, gizon egina. Gizon itxuran eta izaitean agertu zaiku 
Jesus, bere sortze aphal eta umilian, lanezko bizitze pobrean, Mari-
aren eta Joseperen alderateko obedientzian. Gero betbetan, hogoi eta 
hamar urthez ixiltasunean gordea bizi izan zen gizon langile hura, 
agertu zaiku, bere ezpainetan zakarkela erakaspen bat osoki Jainkoz-
koa, filosofo handienen eta argituenen erakaspenak baino mila aldiz 
ederragoa eta garbiagoa. Ez aski mintzatzea, bere urrats bakotxean, 
mirakuiluak erain bezala zituen; hitz bat xoilki erraiten zuen, eta eriak 
sendatuak ziren; haren erranaren gainean, gorphutzeko balioaz gabe-
tuak zirenak xutitzen ziren, eta bazohazin haren botherea eta bihotz 
ona laudatzen zutelarik: elkorrek aditzen zuten, itsuek ikusten, hilak 
phiztuak ziren; bekatore handienentzat ezti eta urrikalmenduz bethea 
zen, eta haren oinetarik altxatzen ziren kontsolatuak, Jainkoak bar-
katu ziotelako sentimendu gozoarekin. 

Bai, nasaiki frogatu du Jesusek Inkarnazioneko mixterio adoraga-
rria. Frogatu du Gizon eta Jainko dela denbora berean; Gizon ager-
tu zaiku bere sortzean, aphaltasunetan, gorphutzeko flakeza eta sofri-
tzeetan; Jainko aldiz, bere erakaspenean eta Jainkozko egintzetan. 

Aintzinat joan behar gare orai Erlijionearen jakitatean, eta behar 
dugu ikusi nola eta zenbat pairatuz erosi gaituen Jesusek. Ezen bada-
kigu; ez da xoilki Jesus ethorri gure argitzera, bainan ere bekatuaren 
zorra pagatuz, gizonen erostera. Eros eta salba gintzazken den gutie-
neko aphaltze batez; haren obra eta egintza guziak Jainko-Gizon ba-
ten obrak eta egintzak zirelakotz, bazuten mugarririk gabeko balio eta 
merezimendu bat. Bainan nahi dauku bere amodio ezin erranezkoa ira-
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kutsi, eta horra zertako, sofrikario gogorrenen gostuz nahiko gaituen 
erosi. Errespetu, amodio eta bihotz-min handirekin behar gare sartu 
Erospeneko mixterio doloragarri hortan. 

Gorago ikusi ditugun hainbertze ungi eginen ondotik ikusten du 
Jesusek ethorria dela berak hautatu tenorea, azken esku kolpea mun-
duaren Salbamenduaren obrari emaiteko. Berexiak ditu jadanik Apos-
toluak, predikatu duen zeruko erakaspena lurraren bazter guzietarat 
hedatzeko, eta menderen mende segitzeko, salbamenduzko lana, berek 
eta beren ondokoek; berexia ere, hekien buruzagi izaiteko, Petri Ga-
lileako arrantzalea. 

105 Eta zer hari ziren Juduak denbora hortan? Zer ziren hekien go-
goetak eta sentimenduak, hain nasaiki bere amodioaren frogak Jesusek 
emaiten ziozkaten orenean? Juduak, gehienak bederen, hotz eta itsu-
menduan zagozin. Alferretan erran zioten Jesusek: Ez baduzue sinhes-
terik ene hitzetan, izan zazue bederen ene egintzetan: erraiten dau-
tzuete Jainkoaz egorria eta Jainkoaren Semea naizela. Bakar batzuek 
salbo, begiak argiari hesten zituzten. Ez zuten nahi sinhetsi hura zai-
tekela Mesias agindua. Bertze itxura batekin zuten bere asmuetan igu-
rikitzen, erran nahi da, aberastasunez, indarrez, lurreko bothereaz in-
guratua. 

Bainan hoztasunean balinbazagozin gehienak, asko etsaien arima 
beltzetan, herra eta jelosia ez zagozin loharkatuak, eta Jesus zeletatzen 
zuten, non eta zertan hutsean atzemanen zuten. Guzien artean, Fari-
sauek, Eskribuek eta Aphezek bere botherea kordakatua ikusten zu-
ten Jesusen erakaspenez eta mirakuiluez: eta atsegabe handirekin ja-
saiten zuten. Lazaroren phiztearen mirakuiluak guzien gainetik, espan-
titu zituen, eta ikusten zuten gero eta gehiago populua Jesusen baitan 
sinhestera eta hari jarraikitzera zohala. «Zer hari gare bada, zioten, 
huna non guziak jarraikitzen zaizkon»(l). Ordutik sartu zen hekien 
izpirituetan Jesusen galtzeko asmua. Kaiphas urthe hartan aphez han-
di zenak erran izan zuen hitz hau, ez bere baitarik, bainan Jainkoaren 
argi batez: «On eta abantailos da, gizon bat hil dadien populu guzia 
salbatzea gatik»(2). Egia handia zion, bainan ez berak uste zuen mol-
dean. 

(1) Pharisaei ergo dixerunt ad semetipsos: Videtis quia nihil proficimus: ec-
ce mundus totus post eum abiit. (Joan. XII , 49). 

(2) Expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens 
pereat. (Joan, XI, 50). 
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Jainko zenaz geroz, bazakizkien Jesusek pentsu eta gogoeta horiek 
guziak. Horra nola erran izan zuen bere dizipulueri: Badakizue Phaz-
ko phesta izanen dela bi egunen buruan, eta gizonaren Semea saldua 
izanen da, kurutzean emana izaiteko. Eta egiazki orduan berean bil-
hatzen zuten Aphezen buruzagiek eta Eskribuek, nola hilaraz zezake-
ten. Aitzakia bat behar zen. Aurkitu zuten Erlijionearen amodioaren 
itxuran. Baitezpada hil behar du Jesusek, zuten erran, Legearen eta 
Moisen Erlijioneko pratikak gutartean atxikitzea eta begiratzea gatik. 
Sinhetsarazi zuten hori populuari; ungiaren itxurarekin enganatu zu-
ten, eta krima izigarrienerat emeki emeki ler-arazi. 

106 Huna non, bere herraren eta xede beltzen laguntzaile heldu zaioten 
traidore bat, Judas. Jesusen hamabi Apostoluetarik bat, Judasek ez 
zuen naski Jesusen heriotzea nahi: bainan diruari sobretan estekatua 
zen, eta Jesus salduz, diruzko probetxu bat bilhatzen zuen. Pasione 
tzar baten segidak zoin diren deithoragarriak! Joan zen beraz Judas 
Aphezen buruzagien ganat eta erran zioten: «Zer nahi dautazue eman, 
eta nik zuen eskuetan ezarriko dut; arrimua egin zuten hogoi eta ha-
mar diru pezentzat»(l). 

Ethorri zenean eguna, zointan, Moisen legearen arabera, jan be-
har baitzen Phazkoko bildotxa, Petriri eta Joanesi erran zioten Jesu-
sek: Zohazte Phazkoko aphairuaren arrimuen egitera, eta xehetasun 
guziekin erran zioten zer behar zuten egin. Joan zen bera, arrats-aldean, 
hamabi Apostoluekin, aphairua paratua izan zen etxerat. Nor, arima-
ren zolaraino mugitua izan gabe, orhoit daiteke, Jesusek bere Apos-
tolu maiteekin iragan zuen azken arrats hortaz? Zer amodio ezin erra-
nezkoa haren hitz guzietan! Zer othoitz khartsua bere Aita zerukoari, 
bai Apostoluentzat, bai gu guzientzat! «Oi ene Aita, zioen, ez zaitut 
xoilki haukientzat othoizten, bainan ere, ni baitan sinhestea izanen du-
ten guzientzat»(2). Othoitz hori guzia laiteke irakurtzekoa eta arthos-
ki meditatzekoa. Irakur daiteke Jaun Doni Joanesen Ebanjelioan ha-
mazazpi-garren kapituluan. Jesusen Bihotz Jainkozkoaren amodioa, hor, 
klarki eta itzalik gabe ageri da bere aberastasun osoan. 

Ez da aski; bere othoitzari eta hitz amultsueri zohakoten zigilua 
emaiteko, zerbeit gehiago oraino eginen du. «Ene Aita, zion, nahi dut 

(1) Et ait illis: Quid vultis mihi dare, et ego vobis eum tradam. At illi 
constituerunt ei triginta argenteos (Matth. XXVI, 15). 

(2) Non pro eis autem rogo tantum, sed et pro eis qui credituri sunt per 
verbum eorum in me. (Joan. XVII, 20). 

12 

175 



hoikien baitan izan, zu, ni baitan zaren bezala»(3). Hortarakotz, bere 
eskuetan hartu zuen ogia, eta erran zuen: Hau da ene gorphutza, har 
zazue eta jan zazue. Hartu zuen gero arnoa eta erran: Hau da ene 
odola, edan zazue; eta nik orai egiten dudana, zuek ere egin zazue ene 
orhoitzapenetan. Hitz horietaz establitu zuen Jesusek Gorphutz Sain-
duko sakramendu adoragarria, egiazki obratzeko bere Bihotzaren gu-
tizia khartsua, gurekin bat egitea, berak bere aitarekin bat egiten duen 
bezala(2). 

107 Bere amodioaren seinale miresgarri horiek bere Apostolueri Jesu-
sek emaiten ziozkaten denboran, han zen Judas traidorea, eta haren 
bihotza gogor egon zen. Salbatzaileak ez zuen gorde nahi izan bere 
bihotz-mina, horrelako gogortasuna eta esker gabetasuna ikusiz, eta 
erran zuen: Egiaz darotzuet, ni saldu behar nauena hemen da; mahain 
huntan jarria da. Badoha gizonaren Semea, bainan zorigaitz hura sal-
duko duen gizonari. Hobe izanen zen harentzat, ez balitz sortu. Hitz 
horiek entzutearekin, asaldatu ziren Apostoluak, eta galdegiten zuten, 
zoin zen bada Nausia salduko zuena. Judasek hitz horiek entzun zituen 
bertzek bezala; bainan gogor egin zuen, ez zen Jainkoa ganat itzuli. 
Ez Jesusen hitz amodiozkoek, ez haren mehatxuek ez zuten unkitu ahal 
izan, abarizioak eta diruaren amodio sobraniozkoak beretua zuten bi-
hotz hori. Gehiago dena, komunione tzarra egin zuen eta bere gogor-
tasunean sorhaiotuz gan zen. Eta izan zuen harek ere bekoki ausarta, 
galdegiteko bertze Apostoluek bezala: Ni othe naiz, Nausia, zu saldu 
behar zaituena? Eta ihardetsi zion Jesusek: Erran duzu: hala hala 
da: Tu dixisti. Erran zion oraino: Egin gogo duzuna, egin zazu aha-
lik lasterrena'yb). 

Ilki zen Judas. Debrua sarthua zen haren ariman. 
Jesusen pasionea hastera zohan. 

(1) Ego in eis et tu in me. (Joan. XVII, 23). 
(2) Ez gare hemen luzekiago mintzatzen amodiozko sakramendu hortaz, ez 

dohalakotz kapitulu hau hortarat, eta bertzalde, gure gogoa laitekelakotz, ge-
roxago, bertze liburu bat sakramenduez egitekoa. 

(3) Quod facis, fac citius. (Joan. XIII , 27). 
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HAMABORTZ-GARREN KAPITULUA 

Jesusen pasionea. — Olibetako baratzea 

108 Sartzera gohaz Jesusen pasioneko oren ilhunetan. Ai! bihotz-min-
garri da dudarik gabe; bainan Jesusen pasionearen ixtorioa, ez othe 
da, giristino guzien gogoetan eta meditazioneen materia berezia izan 
behar? Ez gaitezen beldur izan, dio S. Bonabenturak, pentsatzea eta 
gogoan erabiltzea, gure Jainko Jaunak berak guretzat jasan nahi izan 
duena(l). Erran dezagun ere, ungi ekharriak, eta hortaratuak balinba-
gare, hortan aurkituko dugula guziek, gure arimen ona: penetan dire-
nek, kontsolazionea; desesperatuek, Jainkoa baitako fidantzia; beka-
toreek, barkamenduaren esperantza; ephelek, arimako kharra; i'ustuek, 
Jainkoarentzateko amodio handiago bat, eta denbora berean, iraupe-
nezko graziak eta indarrak. 

Elgarretarat bilduak ziren Jesus galdu nahi zutenak, ikusteko zoin 
zen hartarakotz hartuko zuten biderik segurena. Judas traidorea ere, 
bere aldetik, bere gizonen biltzen hari zen. Erran daiteke handien eta 
ttipien herrak eta jaidura tzar guziak, ifernuko haize batez, sutan de-
bruak emaiten zituela. 

Eta bitima justu eta adoragarria hekien biderat bezala doha. 
Ardura egiten zuen bezala, joan zen Jesus hameka Apostoluekin, 

Olibetako mendirat. Hantxe zen baratze bat Judasez ungi ezagutua, 
maite zuelakotz Jesusek, han othoitz egitea. Baratzean sartzearekin, be-
rex hartu zituen berekin, Piarres edo Petri, Jakobe eta Joanes eta 
erran zioten: Ai! ene arima trixtatua da hil arteraino; egon zaizte he-
men atzarriak enekin(2). 

(1) Non debet nos toedere cogitare, quod ipsum Dominum non toeduit to-
lerare. (Med. vitae Christ.). 

(2) Tristis est anima mea usque ad mortem; sustinete hic et vigilate me-
cum. (Matth. XXVI, 38). 
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Joan en Jesus bera urruntxago; ahuspez lurrerat emana, othoi-
tzean zagoen bere Aitari: O ene Aita, ahal baditake, urrun dadiela ja-
saite gogor hau ni ganik; eta hargatik, egina izan dadiela zure nahia 
eta ez enea(l). Othoitzean zagoen suharki, bere gizon naturalezaren 
flakezian, eta dolorezko hagonia hori hain gogorra izan zen, non, odo-
lezko izerdi bat jauzi baitzitzaion gorphutz guzitik. 

109 Zoin ungi Jesus, hagoniako otohitz hortan, agertzen zaikun Gizon, 
Jainko eta Salbatzaile! Gizon: naturalezak heriotzeari ihes egiten dio: 
Transeat a me calix iste: urrun dadiela ni ganik sofrikario hori; bainan 
Jainko-Gizon da, eta gizonen Salbatzaile behar da izan, eta gizonaren 
flakezak garaitzen ditu, obedientzia osoaren hitz hautan: hargatik, egi-
na izan dadiela zure nahia eta ez enea. Arras ungi erraiten du S. Agus-
tinek: Gizon bezala, urrundu nahi luke heriotzea, bainan Jainko be-
zala, ez du ahanzten bekatuaren kontra ekharri izan duen sentenzia laz-
garria(2). Heriotzeari ihes egitera ekharria den nahiak, irakusten du 
Gizona, heriotzea onhartzen eta azkenekotz manatzen duenak irakus-
ten du Jainko-Gizona. Olibetako baratzean, Jesus agertzen zaiku ere 
Salbatzaile; ezen, gizontasunak hura baitan onhartzen badu Jainkoaren 
nahia, zertako? Zeren, dio Bedek, orhoitzen baita zertako egorria izan 
den(3). 

Ez othe dugu ere erraiten ahal, bere othoitzaren lehen hitzetan, 
Jesus mintzo zela Adame gure lehen aita bekatorearen izenean? Bainan 
itzaltzen da laster Adame bekatorea, eta agertzen da Adame berria, 
Adame justu eta osoki Saindua, lehenbizikoaren hutsa erosten duena. 
Adame bekatorearen flakezazko oihuaren ondotik, Adame Erostailearen 
baimenezko eta erreparazionezko hitza eta othoitza. Horra, munduaren 
salbamendukotzat hasten den sakrifizioa! Horra, ararteko soberanoa! 
Horra, Jainko-Gizon Salbatzailea: Reminiscens propter quod missus 
est, clamat: Non sicut ego volo, sed sicut tu. 

Olibetako baratze hortan, Jesus gure irakustailea eta miraila da. 
Othoitzean oihuz dago, egia da, bere Aitari, bainan nola ekharria, ha-
ren nahiaren egitera! Guk bederen, zerbeit balinbadugu jasaiteko, gu-
re bekatuez merezitua dugu. Zor bat dugu pagatzen. Jesus guziz Sain-

(1) Pater mi! Si possibile est, transeat a me calix iste; verumtamen non si-
cut ego volo, sed sicut tu. (Matth. XXVI, 39). 

(2) Quasi homo mortem recusans, quasi Deus sententiam suam servans. (Au-
gust. In 22 Luc). 

(3) Reminiscens propter quod missus est, clamat; Non sicut ego volo, sed 
sicut tu. (In Marc. XIV). 
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dua, bekatu eta hobenik gabea zen; bainan, guk jasan beharrak berak 
jasanez, nahi izan dauku zeruko bidea irakutsi. Jesu-Kristo izan da, 
dio S. Agustinek, mediku urrikalmendutsu baten pare, zoinak, berak 
lehenik jasaiten baitu erremedio khiratsa, errexkiago har dezan gero 
eriak(l). 

110 Olibetako baratzean Jesu-Kristok jasan zuen hagonia hori, herio-
tzearen, eta heriotzea aintzinean jasan behar zituenen beldurretik xoil-
ki, heldu othe zen? 

Dabid Errege Profetak bertze arrazoin bat emaiten dauku, bere 
hogoi eta bederatzigarren Psalmoan: «Zer probetxu izanen du ene odo-
lak?(2). Horra, horra zerk Jesu-Kristoren arima aurtikitzen duen trix-
tezia eta ilhundura handi hortan. Jasanen ditut, erraiten ahal zuen, ja-
san ditezken guziak; gaxtagin bat bezala izanen naiz juiatua, kondena-
tua, azotatua, elhorriz khoroatua, kurutze ahalkegarriaren gainean itza-
tua; horiek guziak, bai, nahi ditut; amodioekin onhartzen ditut; bai-
nan zer probetxu izanen dute, nik erosi nahi ditudanentzat? Quae 
utilitas in sanguine meo? 

S. Anbrosiok dio, gehienik Jesus sofri-arazi zuena, eta trixtezia 
ilhun hartan haren arima pulunpatu, hau zela: aintzinetik ikustea, ha-
rek zenbat nahi jasan gatik, salbatu nahi zituen gizonetarik, hainitz eta 
hainitz, galduak izanen zirela bere gaxtakeriaz{3). 

Oi zoin doloragarria, eta kontsolazione gabea behar zen izan, Je-
susen hagonia hori! Ethorri behar diren gizon eta jendeetan, ikusten 
du eskergabetasuna, haren amodioa mezprezatua, haren odola haini-
tzentzat alferretan ixuria, eta ifernua oraino zabal zabala idekia, haren 
pasioneaz baliatuko ez direnentzat; zeruko alderat itzultzen baditu be-
giak, han, bere Aita Eternala, bethi-danikako amodio batez maite due-
na, hartaz maitatua den bezala, eta orai juie garratz bat bilhakatua; 
bere ariman, gu guzien bekatuen karga jasan gogorra; arima osoki sain-
du, garbi eta amultsu hura, gizonen Erlijione eskas, inpiotasun, lohike-
ria, herra eta bertze krima eta zikinkeria guziez belztua eta hobendun 
egina, berak hala nahi duelakotz, guretzat Jainkoaren justizia soberanoa 
aphazegatzea gatik. 

(1) Prior bibit medicus Jesus, ut bibere non dubitaret aegrotus. (August. 
Serm. 82, de Temp.). 

(2) Quae utilitas in sanguine meo? (Ps. XXIX). 
(3) Tristabatur quia nec malos perire volebat. (Ambros. in Luc). 
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111 Bainan nola izan dezakegu atrebentzia, behar laiteken bezala, gauza 
horietaz mintzatzekoa? Jesus laiteke bakarrik gai, lan hortako, harek ba-
karrik, bere Saindutasun Jainkozkoan, konprenitu ahal izan duelakotz, 
zer den bekatua, zer laido dion egiten Jainkoaren majestateari, zer kal-
te izigarria gizonari. 

Nahi izan gabe konprenitu, gure gogoeta eta asmu guziez gorago 
dena, sar gaitezen gu baitan. Guziak, bere gogoan, eta bihotzean ga-
rraiatzen gintuen Jesusek, Olibetako baratzean ahuspez emana zagoela-
rik. Maite gintuen, ezin erranezko amodio batez, eta nahi gintuen sal-
batu. Zoin lazgarri laiteken, beldur izaitea, guretzat erran ahal izan 
duela trixteziazko hitz hau: Zer probetxu izanen du hoikientzat ene 
odolak: Quae utilitas in sanguine meo? 

Oi Salbatzaile amultsua! Oi, Jesus hagonian lurrerat eroria! Zure 
sahetsean ahuspez emaiten gare zurekin, gure bekatuez nigar egiteko; 
garbi zatzu gure arimak zure odolezko izerdian; salba gaitzatzu. 
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HAMASEI-GARREN KAPITULUA 

Pasionearen segida. — Jesus Judasez etsaien eskuetan emana 

112 Mila aldiz hil beharko zuen Jesusek, Olibetako baratzeko hago-
nian, ez balire bertzelakoak izan, bihotzean zituen amodiozko eta urri-
kalmenduzko xedeak. 

Nahi zuen guretzat, gehiago eta azken bururaino pairatu, eta horra 
zertako, bere Jainkozko bothereaz bizirik dagoen oraino. «Bizi zaite be-
raz, Jesus maitea, dio Bossuet handiak; bizi zaite, baduzu bertze tor-
mentarik oraino jasaiteko! Zerbeit oraino begira zazu zure bizitik, zu-
ri buruz heldu diren Juduentzat, eta hekien buruzagi, Judas traido-
rearentzat. Aski eman duzu ikustera bekatoreeri, gai izanen zela be-
katua bera, zuri heriotzeko kolpearen emaiteko(l) . 

Gorago jadanik erran dugu, Judasen, Eskribanuen eta Farisauen 
artean egina izan zen tratu infamoa. Bere Nausia saldu zuen Judasek, 
hogoi eta hamar diru peza xumeentzat. Hori zen, esklaboen prezio tti-
piena. «Ah! arima beltzeko gizona, dio S. Agustinek, zer egken duk? 
Jesu-Kristo Jainko dena, ahalkerik gabe saltzen duk diru poxi zikin 
batentzat! Bere bizia hiretzat emaitera zohak, eta baduk, hik, ausar-
tzia, ez deus batentzat haren emaiteko» (D. August.). 

Atxiki zuen Judasek, Jesusen etsaieri eman zioten hitza. Huna nun, 
Jesus bere othoitzetik altxatzen zelarik, baratzearen bertze buruan ager-
tzen den Apostolu traidorea. Ez zen bakarrik. Jesusen heriotzea bil-
hatzen zutenek eman ziozkaten lagunak. Berekin bazuen gizon multzo 
bat, batzuek ezpatak, bertzek makilak eskuetan. Erran zioten: Nor eta 
ere besarkatuko baitut, hura da hartu behar duzuena(2). Hurbildu zen 
Jesusen ganat, besarkatu zuen, erraiten ziolarik: Agur Nausia. — Ene 

(1) Bossuet, 3 e Sermon pour le Vendredi Saint. 
(2) Quemcumque osculatus fuero, ipse est; tenete eum (S. Matth. XXVI, 

48). 
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adixkidea, zion erran Jesusek, zertarat ethorri zare hunat?(l). O Ju-
das, musu batez saltzen duzu gizonaren semea? (2). Hitz ezti horiek 
ez zuten unkitu ahal izan Judasen bihotza: Gogortua eta itsumenduan 
eroria zen. 

113 Zer ikusgarria! Jesusek, azken oreneraino, amodioz eta urrikalmen-
duz bihotza bethea, eta Judasek, Jesusen amodioari eta gonbidu eztieri 
bihotza hesten! Jesus, barkatzera ekharria, eta Judas, bere bekatuan 
gogortua egoiten! O Judas, Judas! Zer bada pentsatzen duk? Zer duk 
gogoan? Ez duk bada gehiago hi baitan, ez bihotzik, ez sentimendurik, 
eta amodioaren seinalea bera duk hartzen, heriotzeko kolpearen emai-
teko?(3). Eta Jesusen hitz eztieri deus ez duk ihardesteko? 

O bekatoreak! hel, hurbil zaizte; ikus zazue Jesus besarkatua Ju-
dasez, bildotx inozenta otsoaz, saindutasuna bekatuaz, amodioa herraz. 
Oi! zenbat Judas menturaz gutartean! Bainan ere, Judasen krima hi-
guinaren aldean, ikus dezagun Jesusen Bihotza bethi barkatzera eta be-
katorearen ongi hartzera ekharria. Zer nahi gisetakoak izan ditezen be-
raz gure flakezak, ez gaitu Jesusek, bere ganik urrunduko. Judasi bar-
katzera ekharria zenak, ez dauku barkagogorrarena eginen. 

Huna beraz Jesus gaxtagin bat bezala hartua. Jerusalemeko ka-
rriketan herrestatua, eta populua ez da haren alde emaiten. Zenbat on-
gi izan duen populu horrek haren ganik! Urrats bakotxean, erran be-
har bada, aurkitzen du Jesusek eri bat sendatu duena, penetan zen 
bat, hartaz kontsolatua; bainan nor da, hetarik, orai orhoitzen dena, 
nork ungi egin dion? Hek berak dire menturaz, gehienik laidoztatzen 
dutenak. Zenbeit egun zuen doidoia, phesta eta bozkario handirekin 
errezibitu zuela Jerusalemeko hiriak. Deus ez zen orduan sobera hari 
ohore emaiteko. Haren oinen petan berduratzen zituzten erramu ada-
rrak eta ostuak, eta bertze ferde-gailuak. Oihuz eta kantuz errepika-
tzen zituzten, Dabiden Semearen eta Jainkoaz egorria zenaren laudo-
rioak: Hosannah Filio Davidl... Benedictus qui venit in nomine Do-
mini. Eta orai, ez dute nahi ezagutu, ukhatzen dute; jarraikitzen zaiz-
ko, bai, bainan haren heriotzea galdegiteko. Oi eskergabetasun beltza, 
eta zoin gogorki hasten den pasionea Jesusen Bihotz samurrarentzat! 

114 Jesus inozenta herrestatua da ahalge eta laido guzien erdian, juie 
batzuetarik bertze juietara. Bainan nihoren baitan, ez du justiziaren 
iduririk ere aurkitzen. 

(1) Dixitque illi Jesus: amice ad quid venisti, (S. Matth. XXVI, 50). 
(2) Juda, osculo Filium hominis tradis (S. Luc. XXII, 48). 
(3) Pacis argumento, mortem immitis? (S. Aug. Serm. 15 de Tempore). 
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Pilatus hargatik, Erromaren izenean Judean gobernadore zena, ez 
zen hain gizon tzarra. Entseiu zerbeit egin zuen Jesusen jalgitzeko e-
tsaien aztaparretarik. Kostuma zen, Phazko phestetan, presondegietan 
kondenatuak zirenetarik bat libratzekoa. Populuak behar zuen zoin iza-
nen zen hautatu. Bada, bazen orduan presondegietan gizon hiltzaile 
bat, heriotzerat kondenatua izan zena. Barrabas zuen bere izena. Ez 
zuen Pilatusek, hobenik aurkitzen Jesus baitan, eta gogor zitzaion ku-
rutzeko heriotzerat haren kondenatzea, Jesusen etsaiek eta populuak 
galdegiten zuten bezala. Uste izan zuen bide bat gelditzen zitzaiola 
Jesusen salbatzeko. Itzultzen da beraz populuari buruz, eta galdegiten 
dio: Zoin nahi duzue libro egor dezadan, Barrabas edo Jesus, Kristo 
deitua dena? Eta oihuz dagozi guziak: Ez Jesus, bainan Barrabas! Ez 
du gehiago hekien errabiak neurririk, eta bethi aintzinat oihuz hari 
dire: Izan dadiela kurutzefikatua! Izan dadiela kurutzefikatua! 

Ez da gure xedetan sartzen, pasioneko gau doloragarri hartan, Je-
susek jasaiteko izan zituen guzien xeheki erraitea. Herrak errotzen zuen 
jendetze batez burlatua, thuz estalia, sehi batez arpegian joa, azotatua, 
elkorriz koroatua, hirri-garriko errege bat bezala erabilia, eta azkenean 
esklaboen suplizio ahalkagarrirat, kurutzearen gainean hiltzera konde-
natua. 

Oi nola den aphaldua, ez deus batentzat atxikia, lurreko har baten 
pareko egina! Zoin garrazki borratzen duen bekatuan aurkitzen den 
urgulu madarikatua! 
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HAMAZAZPI-GARREN KAPITULUA 

Pasionearen segida. — Jesus Jaun Doni Petriz arnegatua 

115 Jesus bazterrerat utzia da guziez. Gehiago dena, populuak haren 
heriotzea galdegiten du. Alde guzietarik herra, errabia, nihondik ere, 
ez laguntza edo kontsolazionerik. Non dire bada dizipuluak eta Apos-
toluak? Jesus utzirik, guziak ihesari eman dire(l). 

Bainan Jaun Doni Petri bederen, bere Elizaren buruzagi izaiteko 
hautatu zuena, Jaun Doni Petri, hain haltoki hitz eman ziona, bertze 
guziek uzten bazuten ere, ez zuela harek utziko, hura bederen leial 
egon zaio? 

Ez dezagun hola uste izan. Jaun Doni Petri bera izanen da Jesusen 
Bihotzari zauri miñena eginen diona. Hura izanen da ere, hobekienik 
ikustera emanen duena, zoin sinheste guti behar den izan, gizon fla-
koen agintzen gainean, bereziki, sobera fidantzia dutenean bere baitan. 
Mugarri gabekoak ziren, iduriz, Apostolu horrek Jesusentzat zituen 
amodioa eta nahi ona. Bertze guziak, zuen erran, flako gertatzen ba-
dire ere zure alderat, ni ez. Dudarik ez da, Jaun Doni Petri orduan, 
lañoki, eta, bere ustez, egiaz mintzo zela. Huna zer ihardetsi zion Je-
susek: «Egiazki, egiazki erraiten dautzut; gau huntan berean, oilha-
rrak bi aldiz kantatuko duen baino lehen, hirur aldiz arnegatuko nau-
zu». Bainan Petrik bere hitza erredoblaturik erran zion: «Zurekin hil 
behar banaiz ere, ez zaitut arnegatuko»(2). 

Bada, zer gertatu zen, hitz eta segurantza eder hoikien guzien on-
dotik? Joan zen Jaun Doni Petri Jesus herrestatua izan zen tokirat, 
eta han, hirur aldiz, galdegina izan zitzaion, eian ez zen hura ere, Je-

(1) Discipuli omnes, relicto eo, fugerunt. (Matth. XXVI, 56). 
(2) Et si opportuerit me simul commori tibi, non te negabo (S. Marc. 

XIV, 31). 
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susen dizipuluetarik. Hirur aldiz ihardetsi zuen, ez zuela ezagutzen, eta 
juramentu eta arneguz gauza bera segurtatu zuen. Oilharrak kantatu 
zuen orduan bi-garren aldikotz, eta Jesusek behatze bat xoilki egorri 
zion Petriri. Bainan, zoin tristea, amultsua eta ere urrikalmenduz be-
thea izan zen behatze hura! Bihotz-min handirekin orhoitu zen orduan 
zer erran zioen Jesusek; ilki zen kanporat, eta nigar egin zuen ga-
rrazki( l) . 

Zer erakaspena guzientzat Apostoluaren erortze deithoragarri hor-
tan? Petriren erortzeak behar ditu justuak argitu, dio S. Agustinek(2). 
S. Krisostomek dionez, Petriren erortzeak irakusten dauku, zoin den 
flakoa gure naturaleza, Jainkoaz hazkartua ez denean(3). 

116 Nola bada, erori izan da Apostolu handia hoin huts ahalkega-
rrian? S. Thomasek emaiten du arrazoin bat. Dio Theologal, guzien 
gainetik aiphatu, eta Dotor Saindu horrek: Jainkoak bere eskuetan da-
gokan erremediotarik bat, gizonen sendatzeko bere baitan duten fi-
dantzia sobraniozkotik, dela, heiek uztea bekatu dorpheenetan eror-
tzera(4). 

Theofilaktek emaiten dauku oraino, Petriren erortzearen bertze 
arrazoin bat: Erori zen Petri, zeren ez baitzen othoitzari jarraiki, Je-
susek erran zioen bezala, eta ez baitzuen aski azartasun izan bere bu-
ruaren gainean. Arima hotz, alfer eta ephelek ikas dezatela hemen, 
zer indar duten heien kontra, debruaren amarruek(5). 

Nahiz izanak zituen Petrik bere Nausiaren abisuak, ez zuen othoi-
tzean bilhatu, tentazionearen bentzutzeko indarra. Uste izan zuen, as-
ki hazkar izanen zela bere baitarik, eta ausartzia zoro batekin, joan 
zen lanjeraren erdirat. Jesus Jainkoak utzi zuen orduan bere indar 
xoilekin ikus zezan, eta ongi froga, zoin ziren ez deusak(6). 

Garrazki eta justuki kondenatzen dugu Petriren flakeza eta bihotz 
eskasa. Ez gaitezen hargatik gu baitan urgulutan eman. Hari gertatu 

(1) Et egressus foras, flevit amare. (S. Matth. XXVI, 15). 
(2) Error Petri doctrina justorum est. (S. August. Lib. 40. in Luc). 
(3) Intelligite quam sit imbecilla humana natura, cum Deus deserit. (Ho-

mil. 82, in Joan). 
(4) Pro superbiae remedio permittit Deus ruere hominem in aliqua pecca-

ta. (S. Thom. 22, quest. 162, art. 6). 
(5) Horreamus consideranres cjuantum contra remissos valeant insidiae dia-

boli. (Thoph. in Luc). 
(6) Sed desertum dereliquit ut suam ipse intelligat imbecillitatem. (S. Chrys. 

Homil. 71. in Joan). 
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zaiona, dio S. Bernatek gertatzen ahal zaitzu zuri ere, zeren gizon bai-
tzare(l). 

117 Ez othe dugu gu baitan frogatu S. Bernatek hemen erraiten dau-
kuna? Jainkoaren graziaz, zorigaitz hortarik salbo izan bagare, ez othe 
dugu bederen gure inguruetan ikusten? Zenbat giristino, lehenik ber-
tzez, bathaioko harrian, geroago, lehen komunioneko egunean, eta ge-
roztik oraino, mila aldiz Jesusi erran diotenak: Ez zaitut sekulan ar-
negatuko, eta laster hitz eta egintza horiek ahantzi dituztenak! Jaun 
Doni Petri bekatuan erori zen, flakezaz, eta ere gizonen alderateko 
ahalkeaz. Neskato xoil baten aintzinean, ahalkatu zen Apostolu han-
dia, Jesusen dizipulu izaiteaz! Izan zaiteken ohore handienaz gorritu 
zen, gauza tzar batez bezala. 

Bada, fede epheleko, eta erran dezagun, fede hotzeko denbora 
huntan, ez othe da ardura, gauza bera gertatzen gure Eskual-Herri 
maitean berean? Gure Eskual-Herria bethitik aiphatua zen, Fedearen-
tzat, Erlijionearentzat zuen amodio eta estakemendu suharrarentzat. 
Eta orai, gutartean ere, ez othe dute hainitzek, hitzez ez bada bethi, 
bederen obra onen eskasez, Jesu-Kristoren bandera beldurrez gorde-
tzen eta itzaltzen? Hori da erraitea, ez dutela Jesus bere Nausi eta 
Erregetzat ezagutu nahi. Hori da, Jesus arnegatzea. 

Bihotz eta kuraia eskasa! Huts handi eta ahalkegarria, eta asko den-
boretan, krima handia hala nola baita orai! Petriren hobena hanbate-
naz handiagoa izan zen, zenbatenaz Jesus aphalduagoa eta pertsekuta-
tuagoa baitzen. 

Gauza bera da orai ere. Bai, orai ere, Jesus aphaldua, pertsekuta-
tua, kurutzean emana da, Elizari, Aita Sainduari, Erlijioneari, Aphe-
zeri, Eskoletako Fraide eta Seroreri, Ospitaletan Bixintxo Paulokoaren 
alaba saindu eta miresgarrieri, hitz batez erraiteko, haurren, erien, so-
fritzen duten guzien arimeri egina den gerla inpioaz. 

Guziak, Eliza gure ama onaren haurrak gare. Ama on horrek bere 
haur guzien amodioa galdegiten du. Maita eta zerbitza dezagun, gure 
bihotz guziarekin. Baldin, zorigaitzez, gertatzen bazaiku gure Nausi, 
gure Jesus maitea ahanztea eta arnegatzea, egin dezagun laster nigar 
eta penitentzia Jaun Doni Petrirekin, eta harekin, ethorriko direnean 
bertze lanjer eta tentazioneak, erran dezagun: Hobe da, guzien gaine-
tik, Jainkoari obeditzea, ezen ez, gizoneri. 

(1) Quidquid illi accidit et tibi accidere potest; quia homo es. (Med. C. 3). 
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HEMEZORTZI-GARREN KAPITULUA 

Jesus kurutzefikatua 

118 Zoin den adoragarria eta unkigarria, hemen kontsideratzera goha-
zin mixterioa! 

Jainko-Gizon bat kurutzean itzatua, kurutzearen gainean, erran na-
hi da, esklabo infamotzat atxikiak zirenen heriotzeaz hiltzen! Jainko-
Gizon bat, guziez trufatua eta burlatua, odola, haren zain guzietarik, 
kurutzea behera lurreraino joaiten! Eta hoikien guzien buruan, bera 
azken hatsa emaiten, amodiozko eta barkamenduzko hitz hau erraiten 
duelarik: Ene Aita! barka diozozute, zeren ez dakiten, zer hari diren! 

Jesus hiltzearekin, Tenploko beloa urratu zen erdiz-erdi, gainetik 
eta behererat; lurra ikharatu zen; harrokak arraildu; hobiak ideki eta 
hil saindu batzuen gorphutzak phiztu. Bada, kurutzearen inguruan za-
gozin soldaduen aintzindariak, eta hekien soldaduak berak, gauza es-
pantagarri horiek guziak ikustearekin, ikharetan eman ziren, erraiten 
zutelarik: «Egiazki hau Jainkoaren semea zen»(l). 

Jesus hil da kurutzearen gainean! Hil da Berbo Inkarnatua, Jain-
ko-Gizon egina, ez Jainko bezala, bainan Gizon bezala. Bainan sofri-
kario horiek guziak, heriotzeraino, baitezpada behar othe ziren mun-
duaren salbamenduarentzat? Ez, mila aldiz, ez. Jainko-Gizon zenaz ge-
roz Jesu-Kristo, haren othoitz, aphalze, obra guziek bazuten neurririk 
gabeko balio bat. Oihu bat gure fagoretan, bere Aitaren urrikalmen-
duari, eta aski izanen zen gizonen salbatzeko. 

Zertako beraz hoinbertze sofrikario? Zertako azote kolpeak, elho-
rrizko koroa buru fuinetan barna dohana, gorphutz guzia sarraskitan 
emana, kurutzeko heriotze ahalkagarria? Zertako horiek guziak? Ah! 
galdegin zazue Jesusen amodioari. 

(1) Vere filius Dei erat iste. (Matth. XXVII, 54). 
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Jesusen Bihotzean behar ditugu bilhatu haren sofrikarioen arra-
zoinak. Amodioak du hil-arazi. Enetzat, ene gatik eman du bere bu-
rua, dio Apostoluak (1), enetzat nahi izan da eman bere etsaien es-
kuetan. Ez bagintu maite izan, maite gintuen bezala, ez zen hilen. 
Alferretan eta debalde, gizonen errabia eta indar guziek bat eginen zu-
ten haren kontra; hitz bakar batez, nahi izan balu, guziak sunsitzen 
ahal zituen. Aski eman zuen ikustera, Olibetako baratzean, noiz eta 
ere, bere etsai guziak lurrerat aurtiki baitzituen hitz hautaz: Ni naiz, 
zuek bilhatzen duzuen Jesus Nazarethekoa. 

Beraz, nahi izan badu Jesusek sofritu, nahi izan badu hil, guri 
bere amodio handiaren erakusteko sofritu du, eta hil nahi izan da. 

Bainan, amodio izari gabeko hori irakutsiz, nahi zuen ere, ez da 
dudarik, gurea irabazi. Amodioa, amodioaz pagatzen da. Ez othe du-
gu, gurea, Jesusi emanen? Harrokak arrailtzen direnean, iguzkia il-
huntzen, Jesusen heriotzeaz dolhua hartu nahi balute bezala; gu hotz, 
gogor eta esker gabe egonen othe gare bada? Behar ginduke orduan, 
beldur izan, Jainkoaz madarikatuak garela, Jesusen heriotzea guretzat 
alfer egon litekenaz geroz, gure faltaz eta gure nahi eskasa delakotz. 

119 Nahi izan dauku ere Jesusek irakutsi zoin gauza izigarria den beka-
tua. Kurutzean da ikusten, egiazki, bekatuaren itsuskeria. Bai; iduri 
du, Jesusen gorphutz sakratua estaltzen duten mila zaurietarik, oihu 
handi bat ilkitzen dela, erraiten daukuna: Bekatorea! ez othe duk bada 
orai ikusiko zer den, hain arinki, hain errexki egiten dukan bekatu 
hori? Hire gatik, hire hutsak direlakotz nagok, ene Aitaren madarizio-
nearen pean lehertua(2). Zer da beraz bekatua! 

Bainan, zer den ere gure arima! Zer den haren balioa Jainkoaren 
begietan, prezio hortaz erosia izaiteko! 

Lur huntako gauza ez deusetan hondatuak bizi gare, eta ez daki-
gu arimaren balioa prezatzen. Bainan, zer argia heldu zaikun kuru-
tzearen gainetik! Oi, ene arima! altxa zaite mundu huntako gauza, 
iduriz baliosenak direnak baino gorago; igan zaite Kalbariorat; kon-
tsidera zazu Jainkoaren Semea, ikus haren odola kurutzea behera jau-
tsiz, Kalbarioko lurra gorritzen: horra, horra zenbat balio duzun(3). 
Gu erosteko, gu beretzeko, ez du Jainko-Gizon batek uste izan so-
bera egin, bere burua hartaraino sakrifikatuz. 

(1) Tradidit semetipsum pro me. 
(2) Christus nos redemit de maledicto legis, factus pro nobis maledictum. 

(Ad Gal. I I I , 13). 
(3) Erige te anima... tanti vales. (D. Aug. in Ps. 102, n.° 6). 
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Orhoit gaitezen beraz, ez garela gure buruen nausiak. Bi aldiz Jain-
koarenak gare: hartaz kreatuak eta eginak, hartaz ere erosiak(l). Pre-
zio handi bat pagatuak izan gare(2). 

Beraz, Jesu-Kristoren gauzak, haren zerbitzariak gare, bere odolaz 
erosi gaituenaz geroztik. Bainan Jesu-Kristoren zerbitzari izaitea ez da 
dorphe, eta ez da aphaltzea; errege izaitea da, partalier zeruko haren 
primantzan. 

120 Bertze erakaspen bat oraino badakarkate Jesu-Kristoren kurutzeak 
eta heriotzeak, eta hau da: pairatzean, penen jasaitean, bere buruaren 
bentzutzean direla, bertutea eta zeruko bidea. 

Ez dugu ahantzi behar Adameren bekatuaz geroz, ez garela hasta-
penetik Jainkoak eman gintuen estatu berean aurkitzen. Adameren be-
katuarekin, sarthu dire gure arrazan, arimako eta gorphutzeko gaitz 
guziak; izpirituko ilhunbeak, pasionen gudu trixteak, eta askotan, 
ahalkagarriak, horra arimarentzat; gorphutzarentzat aldiz, lan dorphe 
eta nekatua, pobrezia bere segidekin, eritasunak, sofrikarioak eta gu-
zien gainetik, heriotzea. 

Lurreko parabisuan, inozentzian, Jainkoaren amodioan, bihotzeko 
bake osoan, behar ginduen bilhatu eta ardietsi bethiereko zoriona. Be-
katuaz geroz, guduan, gerlan eta penetan behar dugu nekerekin mere-
zitu eta irabazi: Violenti rapiunt illud. Jesusen amodioaren seinale han-
dienetarik bat izan da, berak nahi izan baidauku lehenik, bidea era-
kutsi, kurutze dorphea garraiatuz eta haren gainean hilez. 

Gure naturaleza herbailak erraiten badauku, guti onhesten duela 
Jesu-Kristoren hitz hau: «Norbeit nahi bada niri jarraiki, ukho egin 
dezala bere buruari, har dezala bere kurutzea, eta niri segi dadiela»(3) 
ez othe da, hitz garratz hori erraiten daukuna bera, bere kurutzeare-
kin, bera gure aintzinean eta gure gidari ibili izan nahi dena? 

121 Sofritu gabe, ez daiteke bertuterik, ez daiteke merezimendurik. 
Errex zena, Adamek bekatu egin aintzinean, orai dorphe bilhakatu zai-
ku. Gure jaidurak bekaturako itzuliak dire. Hekien kontra bortxatu 
behar gare, urean, gaiaren kontra igeriz dohan gizon batek bezala. 

Eta bertzalde, osoki alferrak litezke gure entseiu eta harat huna-
tak, sofrikarioari ihes egin nahi bagindu ere; nahi edo ez, behar dugu, 

(1) Non estis vestri. (S. Paul I, ad Corinth. VI, 19). 
(2) Pretio empti estis. (S. Paul I, ad Cor. VII, 23). 
(3) Si quis vult post me venire, abneget semetipsum et tollat crucem suam, 

et sequatur me. (S. Matth. XVI, 24). 
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eta beharko dugu bethi sofritu. Gure biziaren legea sofritzea eta gu-
duan izaitea da(l). Bizitzeko ditugun beharrek; gorphutzeko errenku-
ra eta eritasunek; bihotzeko nahi gabeek; familietako desgraziek; adix-
kideen traidorekeriek; etsaien asperkundeek; hitz batez, mila eta mila 
gaitzek hersten eta inguratzen gaituzte, burdinazko presondegi batek 
bezala. Ez dugu zer egin, presondegi hortarik ilkitzeko. Alferretan 
gure indarrak higa gintzazke. 

Zer egin beraz? Bihotz handi eta kuraiaz bethe batekin, itzul be-
giak Kalbarioko bitima handia ganat; ahuspez eman kurutzearen oine-
tan; ikus, Jesus gure Nausiak eta gidariak sofritu nahi izan duela, ze-
ruko erresuman sarthu baino lehen. 

Horrela eginez, eta bereziki Jesusen urratseri jarraikiz, ez bada 
amodioz, bederen pazientziarekin, bozkario eta fidantzia handirekin 
orhoituko gare Apostoluaren hitz huntaz: Si compatimur et conglori-
ficabimur: Sofritzen badugu harekin, harekin ere izanen gare glorian. 

(1) Militia est vita hominis super terram. (Job. VII, 1). 
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HEMERETZI-GARREN KAPITULUA 

Maria Kurutzearen oinetan. Eba Berria, lehen Ebaren hutsa 
erreparatzen duena 

122 Jesusen pasioneaz, kurutzeaz eta heriotzeaz mintzatzean, nola 
ahantz dezakegu Maria, haren Ama Saindua? Maria hain hertxiki Je-
susen pasionearekin bat egin duena, hain hertxiki ere eta handizki, 
partalier izan dena Jesusekin, munduaren salbamenduzko obra mires-
garrian. 

Lehen gizonak eta lehen emazteak, izan zituzten bakotxak bere ho-
benak gizonaren galtzean. Jainkoaren xedetan sartzen zen, gizona eta 
emaztea elgarrekin izan zitezen orobat, Salbamenduzko mixterioan. Noiz 
ete ere beraz ethorriko baita urrikalmenduzko eta Salbamenduzko ore-
na, Jainkoak nahiko du, izan ditezen, Adame berri bat et Eba berri 
bat, gizonen salbatzeko eta lezetik kanporatzeko. 

Zer egin duen hortarakotz, Jesu-Kristo, Adame berri eta sainduak, 
goraxago ikusi dugu. Dezagun orai erran, zer egin duen Eba berriak 
edo Mariak, lehen Ebaren hutsa erreparatzea gatik. 

Mariaren partaliertasuna ez zen segurki baitezpada beharra, mun-
duaren salbatzeko. 

Bainan, nahi izan du Jainkoak, gizonaren erorikoan, bere parte 
deithoragarria emazteak izan zuen bezala, izan zezan halaber, gizona-
ren erostean, bere parte salbamenduzkoa, eta horrela, emaztea ere izan 
zadien Mariarekin altxatua, eta bere ohorezko herrunkan berriz eza-
rria. 

Zoin diren ederrak eta miresgarriak Jainkoaren xede eta egintza 
guziak! 

Haste hastetik, eta lurreko parabisuan berean, Jainkoak Maria agin-
du zaukun. Eta gero, ilhunbe beltzen erdian, mendez-mende, Mariaren 

JJ3 

191 



esperantza, izar ezti baten pare, distiarazi izan du, Israelgo populuaren 
eta bertze jendetzen bereen artean. 

Ungi agertzen zaiku hemen Jainkoaren urrikalmendua. Heriotzearen 
legea bezain zaharra da salbamenduaren agintzazko hitza. Jainkoak kon-
denatu gaitu, egia da, justiziak horrela galdegiten zuelakotz. Bainan, 
denbora berean ere, sugeari erran zioen: Emazte batek lehertuko dauk 
burua. Eta emazte edo Eba berri horren orhoitzapena ez da behinere 
ezeztatu ez ilhundu. Ardura, hartaz Profetak mintzo zaizkigu. 

Israelgo populuaren ixtorio guzia, Mariaren orhoitzapenaz bethea 
da. Hemen, Debora eta Judith Jainkoaren populuaren etsaien bentzu-
tzaileak; hortxe, Esther bere anaiak salbatzen dituena. Eta, bertze zen-
bat itxura ezti eta kontsolagarri, Mariaren orhoitzapena eta esperantza 
bethi bizirik atxikitzeko! Hura da, goizeko alba eztia, iguzkiaren ain-
tzinean heldu dena; lore edo lili ederra, arantzen eta elhorrien artean 
distiatzen duena; hura, Dabiden Dorrea, etsaien harmada guzien kon-
trako ihets leku segura, eta bertze hainitz holako, Testamentu Zaha-
rreko liburuetan, klarki, agerian, Maria aintzinetik itxuratzen eta agin-
tzen dutenak! 

123 Bainan, gohazen kurutzearen oinetarat. Han zaiku egiazki eta bere-
ziki agertuko Mariaren biziko mixterio eder eta handi hori. 

Lurreko lehen baratze dohatsuan, arbola bat bazen, ekhartzen zue-
na mundua galdu duen frutua; bada ere Kalbarioko mendian, arbola 
saindu bat, mundua salbatu behar duen frutua dakarkena: Jesu-Kristo 
kurutzeari itzatua. Lehen baratze dohatsuan, Ebak hartu zuen eta jan 
frutu galkorra, eta eman Adameri; Kalbarioan, Mariak Jainko Aitari 
ofreitzen dio, eta munduari emaiten, bere erraietan garraiatu duen fru-
tu saindu eta salbagarria. Ebaz erortzea, Mariaz altxatzea; Ebaz be-
katua, Mariaz eta haren Semeaz barkamendua; Adamez et Ebaz Jain-
koaren justizia hasarretua, Jesusez eta Mariaz aphazegatua. 

Zoin ederki mintzo zaizkigun Elizako Aitak, Erospeneko mixterio 
handian Mariak izan duen parteaz! Huna lehenik S. Krisostomo: «Ebak 
galdu zuena, Mariaz kobratua izan da»( l ) . S. Agustinek dio: «Bada 
hemen mixterio handi bat: hala nola, herioa sarthu baita munduan, 
emaztearen medioz, gisa berean ethorriko zaiku bizia, emazte baten 
medioz». Eta dio oraino Elizako Aita berak: «Emazte batez herio-
tzea, emazte batez bizia; Ebaz galduak, Mariaz salbatuak»(2). Entzun 

(1) Restauratur per Mariam quod per Evam perierat. (S. Chrys.). 
(2) Per faeminam mors, per faeminam vita; per Evam interitus, per Ma-

riam salus. (S. Aug. De symb. ad Catech. Serm. I I I , C. 4). 
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dezagun ere S. Anselmo: «Gizon baten obedientzia eskasaz, heriotzea 
munduan sarthu zen bezala, behar zen, gizon baten obedientziaz, bizia 
ere sarthu; gure galtzearen lehen hastapena emazte bat izan zen beza-
la, emazte batetik behar zen ere sarthu salbamenduaren emailea»(l). 

124 Elizako Aiten erakaspen eder hori, Kalbarioko mendian zaiku be-
reziki bere egia osoan agertzen. 

Bainan, nork erran dezake, zoin garratza eta doloragarria izan zen 
Mariarentzat, gure erospeneko obran, kurutzearen oinetan hartu zuen 
karga! Ez dezake nihork, urrundik ere asma Mariak zuen amodioa Je-
susentzat. Maite zuen Jesus bere Jainko eta bere Seme bezala, erran 
nahi baita, bihotz osoki samur, garbi eta saindu hartan, aurkitzen zi-
rela, denbora berean, eta elgar sustatzen zutelarik, izan ditezken bi 
amodio handienak: Ama hoberenaren amodioa Seme perfetenarentzat, 
eta bihotz sainduenaren eta perfetenaren amodioa bere Jainkoarentzat. 
Bada, maite dena gatik jasaiten diren sofrikarioak, amodioaren izari 
eta neurri berean dire. Zerbeit hortik juiatzen ahal dugu Mariaren so-
frikarioen gainean, Jesus kurutzean hiltzen zelarik. 

Eta hemen gehienik miretsi behar duguna, eta gure amodioa Ma-
riaren alderat gehienik hazkartuko duena, hau da: Mariak ez duela 
martirio izigarri hori jasaiten, bortxaz eta bere gogoaren kontra, eta 
ezin bertzean. Ez, ez; gogo onez, amodioz egiten du bere Seme Dibi-
noaren biziaren sakrifizioa: hainbertze gaitu maite, eta hain ungi Jain-
koak ikusterat emaiten dio, Jesusen heriotzeaz behar garela izan ero-
siak. S. Anselmek erraiten du gauza espantagarri hau: Jainkoaren xe-
dekin eta nahiarekin, eta denbora berean, Semearen obedientzia osoare-
kin, hanbatetaraino bat egiten zuela Mariak, non, haren eskuen la-
guntza behar izan bazen, gu salbatzea gatik, Jesusen hiltzeko, lagun-
tza hura emanen baitzuen. 

Santa Mextildek erraiten du, Mariak bere Semearen sakrifizioa 
ofreitu duela ez xoilki kuraiarekin, Abrahame bere semea ofreitzera 
zohan bezala, bainan oraino bozkario batekin bezala, gu salbatzea ga-
tik(2). 

(1) Oportebat, ut quedmadmodum, quod fuit causa nostrae damnationis, 
initium habuit a faemina, sic nostrae justitiae et salutis auctor nasceretur de fae-
mina. (S. Ans. Cur Deus homo, C. III) . 

(2) Gaudens Filium suum pro mundi salute voluit immolari. (S. Mextild.). 
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Oi! nola beraz maite izan gaituen Mariak kurutzearen oinetan! 
Ama zen, Seme maitagarrienaren Ama, eta guretzat eman izan du. 

Errana da ama bat ez zaitekela kontsola bere semea galdurik. Ha-
ren penak eztitu nahiz, kondatu zion norbeitek, Abrahameri Jainkoak 
manatu ziola Isaak bere seme bakarra sakrifika zezon. Ai! ihardetsi 
zuen ama harek, ez zuen sekulan Jainkoak ama bati gauza hori gal-
deginen. 

Bada, gauza hori, Jainkoak galdegin du Maria Jesusen Amari, eta 
Mariak onhartu du. 

194 



HOGOI-GARREN KAPITULUA 

Maria Kurutzearen oinetan. — Gure Ama 

125 Trinitate Sainduko bi-garren presuna gizon egin zen, eta, gizon 
bezala, kurutzearen gainean hil izan da, naturalezaz goragoko bizi bat 
gizonari emaiteko. 

Bada, izanen du Mariak, mixterio huntan ere, bere obra ederra egi-
teko. Jesu-Kristo, Adame berria denak emaiten dauku, zeruko priman-
tza berekin dakarken bizi berri hori, Adame lehenetik gorphutzeko bi-
zia dugun bezala. 

Kreazione eta sortze berri hortan, Maria gure Ama izanen da, ku-
rutzearen oinetan. Ikusi dugu jadanik, zer bihotz on eta jenerosarekin 
partalier izan den Jesusen martirioan. Bada, martirio bat balinbada ama-
tasuna, nor da, buru hortarik, Maria bezinbat ama izan denik? Bere 
ariman, bere bihotzean jasan izan ditu bere Seme Dibinoaren oinaze 
guziak; ez da Jesusen oinazetarik bat, Mariaren bihotzean bere oiar-
tzun doloragarria izan ez duenik. 

Bai, Mariak sofritzen zuen guretzat Jesusekin; eta, Jainkoaren be-
giez xoilki neurtua izan ahal ziteken martirio hortan, Jesusekin bizi 
berri bat eman zaukun(l). 

Bazuen Adamek lagun bat, arimako heriotzea eman daukun be-
katuzko mixterioan; badu ere Jesu-Kristok lagun bat, graziaren bizia 
emaiten daukun mixterioan. Populu berri bat, populu saindu bat sor-
tzen da, ez xoilki Aitaren amodiotik eta Semearen sofrikarioetarik, 
bainan ere Amaren amodiotik eta sofrikarioetarik. Populu dohatsu 
horrek badu, Maria baitan, egiazko Ama bat, bainan biziarentzat; ain-
tzineko populuak, Adameren obedientzia eskasetik eta Ebaren urgu-
lutik sorthu izan zenak, izan zuen bezala Ama bat Eba baitan, bainan 

(1) Erat magno dolote parturiens. 
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Ama bat heriotzearentzat {Ventura). Jesusen ondotik, Mariari esker 
dugu beraz izaiten gure bizi berria, naturalezaz goragoko bizia. Kal-
barioko mendian, Jesusek bere thonba aurkitzen duen tokian, guk 
aurkitu dugu bizia; hura hiltzen da, gu egiazki sortzen gare. 

Zoin eztia eta kontsolagarria den gure arimentzat amodiozko mix-
terio hori! Zer fidantzia behar daukun eman Maria baitan! Bainan ez 
da aski. Dudarik gelditzen balitz oraino gure izpirituetan, gorago era-
katsi dugun dotrinaren gainean, Jesusen hitzak osoki kenduko dauz-
kigu. 

Jesus kurutzeari itzatua da. Egin dio bere Aitari biziaren ofrenda, 
Adameren bekatuaren erreparazionetan, eta munduaren salbamendu-
kotzat. 

Jesusen kurutzearen oinetan da Maria, haren Ama osoki saindua, 
xutik, STABAT. Harek ere, bere bihotz doloratuan, Semearen ofren-
da bera egiten du Jainkoaren justiziari. Han da ere Mariaren aldean, 
Jaun Doni Joanes Apostolua. 

Azken hatsa aurtiki aintzinean, Mariaren alderat itzultzen ditu Je-
susek begiak, eta erraiten dio Joanesez mintzo delarik: «Emaztea, ho-
rra zure semea»(l). Erraiten du gero dizipuluari: «Horra zure ama. 
Eta ordu beretik hartu zuen dizipuluak Maria bere amatzat»(2). 

126 EMAZTEA, dio erraiten Jesusek Mariari; ez du gehiago bere 
AMA deitzen. Iduri du itzaltzen den dela bera, oren hartan, Maria-
ren Seme bezala; iduri du, nahi duela, ahantz dezan Mariak haren 
Seme osoki maitea dela, eta garraia dezan gu guzien gainerat, haren-
tzat duen amodio guzia. Erraiten balio bezala: Oi Emaztea! enetzat 
duzun amodioak jasan-arazten dautzu ezin erranezko dolore bat; ene-
tzat duzun amodio handi, soberano hori, zure bihotz guzia, zure ari-
ma guzia bethetzen duen amodio hori, nahi dut eta galdegiten dautzut, 
garraia dezazun ene Elizaren eta niri jarraikiko direnen gainerat. He-
men dire guziak Joanesen presunan. Ene orde emaiten dauzkitzut gu-
ziak; maita zatzu ni maite nauzun amodio beraz. 

Oi! hitz eztiak guretzat! Oi amodiozko testamentu adoragarria! Ma-
ria Amatzat emaiten zaukuten hitz horiek erraitearekin, ideki zuen Sal-
batzaileak bere Bihotz amodioz suhartua; handik amodioaren su bat 
bezala ilki zen, eta jautsi Mariaren gainerat; inguratu bezala zuen, 

(1) ... Dicit matri suae: Mulier, ecce filius tuus. (Joan. C. XIX, 26). 
(2) Deinde dicit discipulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam dis-

cipulus in sua. (Joan. C. XIX, 27). 
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-eta hobeki erraiteko, ezin erranezko indar batekin sarthu zen Mariaren 
bihotzean, ariman eta izaite guzian. Ordutik, bere amodioan, ez da 
gutaz bezik ohartzen; berritz ere eta mila aldiz jeneroskiago, egiten 
<hi guretzat bere Seme Dibinoaren biziaren ofrenda. Ikusiz, Jesusen 
heriotzeaz behar garela izan salbatuak, bere dolorea zehatzen du, eta 
nahi luke hil Jesusekin, bere haurtzat onhartu dituenen Salbamen-
duarentzat(l) . 

O Jesus! eskerrak dauzkitzugu dohain berezi eta miresgarri horren-
tzat. Gure Ama zen jadanik Maria, guretzat kurutzearen oinetan ja-
san zituen sofrikarioez. Bainan oraitik doblezka da gure ama, zure na-
hiaz eta zure manuz. 

Hortan da, Maria baitan izan behar dugun fidantzia handiaren zi-
mendua. 

Jesusen Ama delakotz, Mariak badu bere Semearen bihotzean mu-
garririk gabeko bothere bat. Ez daiteke bertzela. Mariaren nahi guziak 
manuak dire Jesusentzat. Seme on batek entzuten eta ohartzen ditu 
bere amaren galde zuzen guziak. Bada, ez dezake Mariak deus bilha, 
baizen Jainkoaren gloria eta gure arimen ona. Horra zertako, Elizako 
Aitek erraiten duten, Mariak egin dezakela bere othoitzaren bothereaz, 
Jainkoak bere Jainkozko bothereaz egiten ahal duen guzia(2). 

127 Eta bothere izari gabeko hori, guretzat eta gure onarentzat dago-
ka. Ezen gure Ama da, eta ama guzietan hoberena eta amultsuena. Aski 
garrazki erosi du kurutzearen oinetan gure Ama izaitea. 

Gure Ama da Maria! oi pentsamendu ezti eta gure bihotza gozo 
eta bake handi batean eman behar duena! Gure Ama da! Eta gure-
tzat egin duenaz geroz bere Seme bakarraren sakrifizioa, zer ez du egin 
nahiko, hainbertze gosta zaizkon haurren salbamenduarentzat? 

Eta orai, ez da gehiago kurutzearen oinetan. Akabatuak dire haren 
penak. Ez zaio gelditzen bere penetarik, gure alderat hartu duen ama-
tasunaren orhoitzapena baizen. 

Erran dezagun kapitulu hau akabatzean. Jesus, gure Salbatzailea 
kurutzean hil da guretzat; Maria, kurutzearen oinetan egin da gure ama 
eta gure arartekoa. Zer bozkario eta zer fidantzia gure arimentzat! 

«O gizona, dut erranen S. Bernatekin, beldur hintzen Jainko Aita 
ganat hurbiltzeko? Haren boza entzutearekin, ikharaz joa, oihanean es-

(1) Flagrabat beata virgo charitate, ut cum prole pro humani generis sa-
lute vitam profunderet. 

(2) Quod Deus imperio, tu, Virgo, prece potes. 
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tali hintzen: Jesus eman dauk arartekotzat. Horrelako Aita baten ain-
tzinean, zoin indartsua den horrelako Seme bat! Beldur izanen othe 
haiz ere haren ganat joaiteko? Hire anaia duk, hire idurikoa, hire fla-
keza guziak jasan nahi izan dituena, salbo bekatua... Bainan menturaz, 
anaia horren aintzinean ere beldurtzen haiz, zeren nahiz gizon den, 
Jainko baita ere. Nahi duk ararteko bat haren aintzinean? Hoa Ma-
riaren ganat... Semeak onhartuko dik Amaren othoitza, eta Aitak Se-
mearena»{l). 

(1) S. Bern. in Nativ. B.M.V. 
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HOGOI ETA BAT-GARREN KAPITULUA 

Jesusen Phiztea 

128 Jesu-Kristo, ez gizonen bothereaz, bainan berak hala nahi zuela-
kotz, hil zen kurutzearen gainean, erran nahi da, haren arima gorphu-
tzetik berexi zela. Jainko bezala ez zaiteken hil; hil zen xoilki gizon 
bezala. Jainkotasuna, hargatik, heriotzea ondoan ere, bethi izan zen 
bai Jesu-Kristoren arimarekin, bai haren gorphutzarekin. 

Ebanjelio Sainduan irakurtzen dugu, Josepe Arimathekoa, aberatsa 
eta aiphatua Juduen artean, gizon zuzena eta justua, joan zela Pilatu-
sen ganat; eta Pilatusen baiarekin, eman zuen Jesusen gorphutza, bal-
tsamatu ondoan, nihor oraino ehortzia izan ez zen harrizko thonba 
batean. 

Jautsi zen haren arima Saindua ifernuetarat; ez, aingeru gaixtoen 
eta arima damnatuen ifernurat, bainan linboetarat. Han ziren, Jesus 
lurrerat ethorri, eta kurutzearen gainean mundua salbatu aintzinean hil 
ziren justuen arimak. Adameren bekatuaz geroz, ez ziteken nihor sar 
zeruan. Salbatzaleari zitzaion, zeruko athearen idekitzea, eta bera han 
lehenik sartzea. Ethorri aintzinean Erospeneko orena, justuen arimek 
Jesusen arima igurikitzen zuten linboetan; ez zeruan, Jainkoa ikusiz 
eta hartaz gozatuz; bainan bakean, oinazerik gabe, eta Salbatzailearen 
esperantzak emaiten zioten gozo ezti batean. 

Zer bozkarioa Adame eta Ebarentzat, eta Abrahame, Isaak, Jako-
be, Dabide, eta bertze hainbertzeentzat Jesusen arima leku hetarat jau-
tsi zenean! Ordutik, linboak, Parabisu bat bezala bilhakatu ziren; ezen, 
dio S. Krisostomek, non eta ere baita Jesu-Kristo, han da zerua(l). 

Eta, denbora hartan, zer hari ziren Jesusen etsaiak? Dudarik gabe 
bere bitoria madarikatuaz gozatzen? Ez; Jesusen orhoitzapenak berak 

{1) Nam ubi Christus, ibi coelum. (D. Chrys. Serm. 2 n. 32). 
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ikharatzen zituen oraino. Badohazi Pilatusen ganat eta erraiten diote: 
Jauna, orhoitzen gare, bizi zelarik oraino, gizon gezurti horrek erran 
duela: Phiztuko naiz, hil eta hirur garren egunean. Mana zazu beraz 
haren thonba zaindua izan dadien hirur-garren eguneraino, ez dezaten 
dizipuluek, gorphutza handik altxa, eta gero erran populuari: Phiztu 
da hilen artetik. Erran zioten Pilatusek: Baditutzue begiratzaileak; zo-
hazte eta egin zazue, zaitzuen bezala. Joan ziren beraz; thonba estal-
tzen zuen harrian eman zuten zigilua, eta soldadu begiratzaileak ezarri 
haren inguruan. 

Bainan, bere herrak eta beldurrak egin arazten diozkaten urrats 
horiek guziak, alfer eta debalde izanen dire. Hobeki erraiteko, argi 
handiagoan emanen dute, Jesusen phiztearen mirakuilu gloriosa eta 
Jainkozkoa. 

129 Soldadu Erromanoak ezarriak izan ziren beraz Jesusen thonbaren 
zaintzeko. 

Bainan, huna non lur ikhara bat gertatzen den hirur-garren egu-
nean; Jainkoaren Aingeru bat jausten da zerutik; bazterrerat emaiten 
du thonba hesten duen harria, eta jartzen da haren gainean. Haren 
arphegiak, dio Ebanjelistak, ximistaren pare distiatzen du, eta haren 
jauntziak elhurra bezin xuri dire. Hura ikustearekin, soldadu zaintzai-
leak hainbertzetarainoko ikharan eman ziren, non, hilak bezala erori 
baitziren ahuspez lurrerat. Jesus phiztua zen. 

Bere indar xoilez, Jesus hiletarik phiztea da, gure sinhestearen eta 
Erlijionearen zimendu hazkarrena. «Ez bada Jesu-Kristo phiztu, zioen 
Jaun Doni Paulo Apostoluak Korinthianoeri, alferrak dire gure predi-
kuak, eta ez deusa da zuen fedea»(l). Hortakotz erraiten zuen S. Agus-
tinek: «Ez da gauza handi bat, Jesu-Kristo hil izan dela sinhestea; Ju-
duek, Paganoek, bekatoreek, guziek orobat sinhesten dute hil izan de-
la. Bainan, giristinoen sinhestea da, Jesu-Kristo phiztu izan dela. Eta 
hori da gauza handia, gure begietan»(2). 

Erlijione Sainduaren etsaiek nahi izan dute mixterio espantagarri 
hori ukhatu; konprenitzen dugu errexki. 

Bere indar xoilez hiletarik phiztea, hori da, dudarik gabe, Jainkoz-
ko obra bat: eta beraz, Jesu-Kristo phiztu bada, egiazki Jainko da. 

(1) Si autem Christus non resurrexit, inanis est ego praedicatio nostra, ina-
nis est et fides vestra. (Prima Paul. ad Corint., XV, 14). 

(2) S. August. in Ps. CXX. 
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Jainko bada, harek establitu dituen Erlijionea eta Eliza Jainkoz-
koak dire. Hor ez da duda biderik. 

Froga dezagun beraz, egiazki Jesus phiztu dela. 

130 Hil baino hainitz egun aintzinetik, eta behin baino gehiagotan, Je-
sus mintzatu izan zen bere phizteaz, bai bere adixkideri, bai etsaieri. 

Erran zioten bere dizipulueri: «Bagohaz Jerusalemerat, eta han iza-
nen naiz azotatua eta kurutzean emana, eta gero, hirur-garren egunean, 
phiztuko naiz»(l) . 

Bertze egun batean, nola Eskribanoek eta Farisauek mirakuilu bat 
galdegiten baitzioten, ihardetsi zuen: Izanen duzue Jonasen mirakui-
lua; hura bezala, Gizonaren Semea egonen da lurraren pean hirur egu-
nez eta hirur gauez(2). Abisatuak ziren beraz aintzinetik, bai adixki-
deak, bai eta ere etsaiak. 

Jainko bada egiazki Jesu-Kristo, ez bada enganatzaile bat, phiztu 
behar da. Hori zor dio hoin klarki eman duen hitzari. Bainan hori iza-
nen da ere haren mirakuiluetarik handiena, eta haren Jainkotasunari 
azken zigilua emanen dioena. 

Dezagun beraz ikus. Juduek, erran dugun bezala, eman zituzten 
artha handirekin soldaduak Jesu-Kristoren thonbaren inguruetan, ha-
ren zaintzeko. Horiek guziak gatik, hirur-garren egunean, ez da gehia-
go Jesus thonban aurkitzen. Eta harat joan zirenean emazte Sainduak, 
Aingeru batek erran zioten: «Ez zaiztela beldur izan; Jesus Nazarethe-
koa bilhatzen duzue? Ez da hemen... Phiztu da, berak erran zuen 
bezala. Zohazte berri horren emaiterat Petriri eta dizipulueri». 

Jesus thonban emana izan zela, ez da hortan dudarik; guziek ba-
zakiten. Soldadu Erromanoak han ziren. Hirur-garren egunean, ez da 
gehiago Jesus Thonban. Zer erran gauza ageri hoikieri kontra egiteko? 

Erranen daukute, Jesusen gorphutza, gauaz Apostoluek ilki zutela 
thonbatik, eta berekin eraman, nihor ohartu izan gabe. Zer zorokeria! 
Zer! Apostolu hek, hain beldurtiak non, Jesusen Pasioneko orenean, 
guziak ihesari eman baiziren; Apostolu hek, zoinen artean iduriz gu-
zietarik kuraiosenak, Jaun Doni Petrik, Jesus arnegatu baitzuen, aski 
kuraia izan dutela, soldaduen gathea zilhaturik, Jesusen gorphutza al-
txatzeko? Ez zen hori lan ttipia; denbora hainitz galdeginen zuen; 
ezen, thonba harri bizian egina zen; estaltzen zuen gaineko harria dor-

(1) Matth. XX; Marc; Luc. 
(2) Sicut enim fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus: 

sic erit Filius hominis in corde terrae, tribus diebus et tribus noctibus. (Matth. 
XII , 40). 
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phea zen eta zigilatua. Apostoluek egin dutela lan hori, eta ez direla 
soldaduak batere ohartu eta ez nihorat mugitu? Nork hori sinhets de-
zake? 

131 Gehiago dena; irakurtzen dugu S. Mattheoren Ebanjelioan, Jesus 
thonbatik ilki zen ondoan «han zagozin soldaduetarik zoinbeit joan zi-
rela hirirat, eta erran ziotela Aphezen Buruzagieri zer gertatu zen». 
Bildu ziren Aphezen Buruzagiak elgar ganat, populuko Zaharrekin, eta 
kontseilu baltsan atxiki ondoan, soldadueri eman zioten dirua ausarki 
emaiten ziotelarik: kondatuko duzue, Jesusen dizipuluak ethorri dire-
la gauaz, zuek lo zinetelarik, eta haren gorphutza eraman dutela(l). 
Eta hola hola egin zuten. Hartu zuten dirua soldaduek, eta erran zu-
ten irakutsia izan zitzaioten bezala. Bainan gezurra, bere saretan hartua 
ardura gertatzen ohi da. 

Soldaduak! lo bazinezten, nondik bada jakin ahal duzue, dizipu'luek 
Jesusen gorphutza eraman dutela? Eta, ez bazineten loharkatuak, nola 
ez ditutzue dizipulu flako eta kuraia gabeko hek ihesari eman, edo 
hobeki, eskuetan atxiki, zuen atzartasunaren lekuko izan zitezen? 

Bainan zertako bara holako zorokerietan? 
Jesusen phiztearen bertze ageri bat oraino badugu. Jesus agertu zen 

bere dizipulueri; mintzatu zitzaioten; jan ere zuen heiekin. Erranen 
othe du norbeitek, Apostoluak amets batez enganatuak izan zirela, edo 
gu enganatu izan gaituztela? 

Bi gauza horietarik, ez bat ez bertzea ez dago xutik. 
Hain zen flakoa oraino Apostoluen fedea, non ez baitzuten Jesus 

phiztu zela sinhetsi nahi izan, berek bere begiez ikusi arteraino. Nork 
ez daki Thomas Apostoluaren ixtorioa? Alferretan, hamar Apostoluek 
eta Emazte Sainduek erraiten diote Jesus phiztu dela, bere begiez iku-
si dutela; bere dudan oraino tematzen da. «Non ez dudan neronek 
ikusten, eta haren zauriak ene eskuez unkitzen, ez dut sinhetsiko.» 
Horra nola mintzo den. Bainan, hastapenean Thomasek izan zuen sin-
heste eskasa bera gure alde doha. Jesus ikusi zuen. Haren zauriak un-
kitu zituen, eta Jesusen oinetan emaiten zelarik erran zion: «Oi ene 
Jauna eta ene Jainkoa! Dominus meus et Deus meus(2). 

132 Ez dire Apostoluak enganatuak ahal izan, hori gauza segura da. 
Jesus phiztua ikusi zuten, harekin jan, eta bere eskuez unkitu. 

(1) Matth. XXVIII, 11-14. 
(2) S. Joan XX, 28. 
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Bainan, Jesusen phiztea erakustean, gu enganatu othe gaituzte ba-
da Apostoluek? 

Bainan zertako eta zer irabazientzat? 
Izpiritu Saindua hekietarat Mendekoste egunean ethorri zenetik, 

Judueri erraiten hari ziren, zuzen guzien kontra Jesus hil zutela, phiz-
tu zela, eta horrela irakustera eman zuela bere Jainkotasuna. Gezurra 
bazioten, zer irabazi izan zezaketen? Deus ere; ez Jainkoaren, ez gizo-
nen ganik. Jainkoaren aintzinean, hobendun izanen ziren, gezurti gisa, 
eta oraino hobendunago, gizon bat Jainkotzat adorarazi nahiz. Ez zu-
ten ere gizonen ganik gaitzik bezik igurikitzen ahal. 

Eta zer gertatu zen ere? Apostoluak presondegietarat aurtikiak izan 
ziren, pertsekutatuak, oinaze guzietan emanak, azkenean ixuri zuten 
bere odola, munduko botheretsu guzien kontra egia hau sustengatze-
ko: Jesu-Kristo Jainko da; Juduek hil dute, berak hala nahi zuelarik 
gu salbatzea gatik; bainan hilen artetik phiztu da, bere Jainkotasuna-
ren ageria emaiteko. Gure begiez ikusi dugu, eta gure eskuek unkitu 
dute phiztu den ondoan. 

Non dire, non litezke gizonak bere bizia emaiten dutenak edo eman 
lezaketenak, gezurraren finkatzeko? Egiarentzat, bai, nahi dut; bainan 
gezurrarentzat? Errokerietan handiena liteke. 

Beraz, lekukotasun segurenak badire, Jesu-Kristo phiztu dela. Be-
raz Jainko da; eta beraz, haren Erlijionea Jainkozkoa da. 
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HOGOI ETA BI-GARREN KAPITULUA 

lesusen zerurat Igaitea 

133 Nasaiki bethe eta konplitu du Jesusek munduaren Erospeneko obra 
handia. Ordu da beraz eman dezon bere Gizontasun sainduari, hain-
bertze oinaze eta aphaltzeez merezitu duen gloria. «Zuzen da haren 
izena altxatua, ohoratua izan dadien, izen guziez gorago»(l). 

Phiztu zen ondoan, Jesus lurraren gainean egon zen oraino berro-
goi egunez. Ardura agertu zen bere Apostolueri; heiekin jan zuen. 
Nahi zituen gisa hortan ezeztatu, haren phiztearen eta Jainkotasuna-
ren gainean oraino izan zitezken azken dudak. Nahi zituen ere gero 
eta gehiago argitu bere erakaspen Jainkozkoan. Establitua zuen bere 
Eliza, eta Jaun Doni Petriri eman zioen haren aintzindarikoa; eta az-
kenean erran zioten, joan zitezen munduaren bazter guzietarat haren 
Ebanjelioa predikatzera: «Zohazte, eta predika zazue ene Ebanjelioa 
gizon guzieri eta bathaia zatzue». Agindu zioten Izpiritu Saindua ego-
rriko ziotela, eta hekiekin eta hekien ondokoekin izanen zela mun-
duaren akabantzaraino. Eraman zituen gero berekin Bethaniarat eta 
Olibetako mendiaren gainerat. 

Azken aldikotz altxatu zituen eskuak hekien buruen gainean, be-
nedikatzen zituelarik, eta dizipuluek ikusi zuten altxatzen zela lurre-
tik, eta airetan joaiten zeruetarat. Laster sarthu zen hedoi distiant ba-
tean, eta hekien begieri gorde. Zeruko alderat itzuliak zagozkaten orai-
no begiak, noiz eta ere bi Aingeru agertu bai zitzaizkoten, xuriz aphain-
duak, erran ziotenak: «Galileako gizonak, zer gatik zagozte horrela ze-
ruari beha? Zeruetarat igaiten ikusi duzuen Jesus hori bera handik be-
rritz jautsiko da»(2). 

(1) Deus exaltavit illum et donavit illi nomen quod est super omne nomen. 
(B. Paul ad Philipp. I I , 9). 

(2) Quumque intuerentur in coelum eumten illum, ecce duo viri adstiterunt 
juxta illos, in vestibus albis, qui et dixerunt: Viri Galilaei, quid statis adspicien-
tes in coelum? Hic Jesus qui assumptus est a vobis in coelum sic veniet que-
madmodum vidistis eum euntem in coelum. (Act. Apost. C. I, 10-11). 
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Jesus igan zen zeruetarat gizon bezala, gorphutz eta arima, bainan 
ez daiteke erran Jainko bezala igan zela zeruetarat, nahiz Jesu-Kristo 
baitan, Jainkotasuna bethi Gizontasunarekin juntatua zagoen. Jainko-
tasunaz, ez zuen zerurat igaiterik, ez zuenaz gerotik behin ere zerua 
utzi. Hargatik Jainkotasunaren botherea agertu zuen zerurat igaiteko 
mixterioan. 

134 Mendi saindutik jaustearekin, joan ziren Apostoluak Jerusalemeko 
hirirat, alde batetik bihotza ilhun bere Nausi Dibinoa galdurik, bainan 
ere, bertze alde batetik bozkarioz gaindituak. Sarthu ziren, azken afa-
ria Jesusekin egin zuten etxe berean, han othoitzean eta mundutik 
urrunduak igurikitzeko, Jesusek zerurat igaitean agindu zioten Izpiri-
tu Saindua. 

Asko erakaspen salbagarri baditugu hartzeko Jesusen zerurat igai-
teko mixterioan. Eta lehenik nahi izan dauku Jesusek eman mixterio 
hortan, bere Jainkotasunaren froga berri bat. 

Phiztea bezala, zerurat bere bothere xoilaz igaitea, Jainkoak baka-
rrik egin dezaken gauza bat da. 

Flakoa eta ephela zen oraino Apostoluen fedea, eta handizki kor-
dokatua izan zen, Pasioneko oren ilhunetan. Ikusi zuten bere Nausia 
etsaien eskuetarat eroria; burlatua, aphaldua ezin gehiago, lurreko har 
baten iduriko bilhakatua. Egia da, geroago haren phiztea jakin izan zu-
tela; bainan ez ziren, bere begiez, heriotzearen gainean eraman zuen 
garaitiaren lekuko izan. 

Ikustearekin, Jesus bere bothere xoilaz, eta berak lekuko zirelarik, 
lurretik zerurat igaiten zela, zer itzal edo duda geldi zaiteken oraino 
hekien izpirituetan? «Bai, dio S. Agustinek: zerurat igaitean Jesusek 
irakutsi du egiazki Jainko dela»( l ) . 

Bertzalde, zer zen zuzenago, hanbat aphaldua izan ondoan, gizon 
bezala, izan zadien ere orobat gizon bezala, guziez gorago altxatua? 
Hanbat sofritu zuen gorphutz hura izan zadien glorifikatua? Aphaldu 
da, dio Apostoluak, eta horra zertako Jainkoak altxatu duen(2). 

Bainan huna zerk behar dituen gure bihotzak goiti altxatu, bozka-
rioz eta kontsolazionez bethe. Jesus zerurat badoha, han guri toki ba-
ten egiteko. Beraren hitza da(3). On da zuentzat, Apostolueri zioten 

(1) In Ascensione vere se esse Deum testatus est. (S. August. Serrn. 6 de 
Ascens.). 

(2) Propter quod et Deus exaltavit illum. (Philipp. I I , 9). 
(3) Vado vobis parare locum. (Joan. XIV, 28). 
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erran, bai, egiazki on da, joan nadien. (1) Agindu duen bezala, zerutik 
egorriko du Izpiritu Saindua, mundua erreberrituko duen Izpiritua. Ze-
ruan, bethi izanen da ere gure ararteko bere Aitaren aintzinean(2). 

Eta zoin indartsua eta botheretsua haren arartekotasuna! Zenbat 
nahi handia eta garratza izan dadien Aitaren justizia, zer galde dezake 
gehiago, Jesus bere aintzinean emaiten zaionean, Kurutzea eskuan, bere 
oin eta esku zilhatuekin, burua arantzez koroatua, eta gorphutz guzia 
guretzat sarraskitan emana? 

Hargatik ez dezagun utz gure bihotza esperantza faltso batez han-
patzera. Guri tokiaren egitera joan bada Jesus zerurat, gure arartekoa 
balinbada, orhoit gaitezen ere, ez garela harekin altxatuak izanen, non 
ez garen lehenik harekin aphaltzen, non ez dugun harekin sofritzen: 
Si compatimur et conglorificabimur. 

Jesusek behar izan du aphaldu, pairatu, zeruko glorian sartzeko(3). 
Bide bat bezik ez da zerurat heltzeko. Hura da Jesusek irakutsi 

daukuna: umiltasuna, obedientzia, bere buruaren zapatzea: hitz batez, 
Jesusen segidan kurutzea garraiatzea. 

(1) Expedit vobis ut ego vadam. (Joan. XVI, 7). 
(2) Semper vivens ad interpellandum pro nobis. (S. Pauli ad Hebr. VII, 25). 
(3) Nonne haec oportuit pati Christum, et ita intrare in gloriam suam? 

(Luc. XXIV, 26). 
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HOGOI ETA HIRUR-GARREN KAPITULUA 

Zertako sinhesten ditugun azkeneko kapituluetan erakutsiak diren 
egiak. — Arima errebelatu, bainan zuzen baten ixtorioa, ardura 

gertatzen dena. 

135 Liburu hunen egiten hari nintzen; doi-doia akabatuak nintuen Je-
susen sortzeaz, heriotzeaz, phizteaz, zerurat igaiteaz mintzo diren ka-
pituluak, ikustera ethorri zitzaitanean aspaldiko adixkide zahar bat. 

Giristino legean altxatua izana zen. Haur-haurretik bere aita-ama 
onekin ikasi zuen, gizon guzien eginbide handi, erran daiteke bakarra, 
bertze guziak hortan sartzen direlakotz, hauxe dela: Jainkoa ezagutuz, 
maitatuz eta zerbitzatuz, bethi-ereko bizia ardiestea. 

Bainan, harat hunat asko ibili zituen geroztik. Ez zuen Jainkoaren 
baitako sinhestea osoki galdu; ez zituen bere haurtasuneko eta lehen 
gaztetasuneko erakaspenak osoki arbuiatu eta ahantzi, ez; bainan zen-
bat zen haren fedea flakatua eta ilhundua! Duda tzar hainitz, Erlijio-
neko gauzen gainean, sarthu ziren haren izpirituan; Erlijioneaz burla-
tzen ziren asko liburu eta gazeta tzar irakurri zituen aspaldiko ur-
thetan. 

Atsegin eta amodio handirekin ikusi ginduen elgar; gure bihotzek 
ez zuten elgar behinere ahantzi. Haren harat hunatak, bozkariozkoak 
trixteziazkoak bezala entzun ondoan, ezen gizon guzien bizia horietaz 
egina da, erran nion ni ere ene aldetik zer hari nintzen, ene ustez 
Jainkoaren gloriarentzat eta arimen onarentzat; irakurri nihozkan, zuek 
Eskualdun maiteak, irakurri ditutzuen azkeneko kapitulu hauk. 

Sumindu zitzaidan; nik, ene aldetik ez nuen amor eman nahi, Er-
lijioneko egien gainean, eta huna nola bat eta bertzea mintzatu izan 
ginen: 

M 
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Harek 

Bainan, ene adixkide zahar eta jaun maitea, gauza espantagarriak 
kondatzen ditutzu zure liburu hortan. Hoikien sinhesteko, gure adi-
menduari ukho egin behar ginduke. Hil bat, bere indar xoilez, thon-
batik ilki dela, eta gero, zeruetarat altxatu; Izpiritu Saindua, geroago 
erran gogo duzun bezala, suzko mihi batzuen itxuran, Apostoluetarat 
jautsi dela, nork gauza horiek sinhtes detzazke? Ez duzu zeren hori 
ni ganik iguriki. 

Nik 

136 Horietan guzietan ez da deus Jainkoaren bothereaz gorago denik, 
eta beraz, gure adimenduaz onhetsia izan ez daitekenik. 

Zerua eta lurra egin dituenak, gizonari bizia eman dionak, ez da 
dudarik, gorphutz hil bati berriz ere bizia eman dezakela, eta gorphutz 
hura zeruetarat altxaraz. Bada, horiek gertatu dire Jesu-Kristo Jainko-
-Gizona baitan. Jesu-Kristo ez da xoilki gizon bat, bainan Jainkotzat 
ere dagokagu. 

Harek 

Egiazki Jesu-Kristo Jainko bada, ez dut deus erraiteko. Bainan, 
Jainko dela, nola frogatzen ahal duzu? 

Nik 

Frogatzen dautzut, bertze deus bilhatu gabe, zuk dudan emaiten 
ditutzun gauza horietaz berez; Jesu-Kristok egin dituen mirakuiluez, 
eta guzien gainetik, haren phizteaz eta zerurat igaiteaz. Aithortuko du-
zu horiek direla gauza batzuek, Jainko batek bakarrik egin detzaz-
kenak. 

Harek 

Ez da hori ihardestea eta duda ber-beretan uzten nauzu. Gauza 
horiek gertatu balire egiazki, sinhets nezake, Jesus Jainko dela. Bainan 
gertatu direla, nork eta zerk emaiten daut segurantza? 

Nik 

Nork eta zerk? Bainan, Apostoluek eta hekien lekukotasunak. 
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Harek 

Apostoluek? Nola nahi duzu hekien lekukotasuna onha-r dezadan, 
bere fagoretan mintzo direnaz geroz? 

Nik 

Bere fagoretan mintzo direla, hori erraitea errexago da frogatzea 
baino. Zer nahi den, eta ez da hau gauza ttipia, Apostoluek heriotzea 
jasan izan dute, bere hitza sustengatzea gatik. 

Zer abantail eta irabazi eder aurkitzen duzu gauza hortan? 
Bainan gohazen emeki eta urratsez urrats. Apostoluak lekuko ba-

tzuek dire. Bada Apostoluen lekukotasuna gaitzesteko edo ukhatzeko 
erran behar laiteke, edo apostoluak berak enganatu izan direla, edo, 
nahi izan gaituztela enganatu. 

Segitzen nauzu ene arrazoinamenduan? Ez othe da hola, bat edo 
bertzea? 

Harek 

137 Ungi segitzen zaitut, eta orai arte zure arrazoinamendua zuzena da. 

Nik 

Ungi da; uste dut ikustera eman, ezin ukhatuzko moldean: lehe-
nik, Apostoluak ez direla berak enganatu, erraiten gaituzten gauzen gai-
nean; bi-garrenekorik, ez gaituztela nahi izan enganatu; hirur-garrene-
korik, nahi izan balute ere, ez zirela hortarat heldu ahalko. 

Harek 

Ikusten dut, hurbildik herxatzen nauzula; eta hirur gauza horiek 
agerian emaiten balinbaditutzu, ez dut deus gehiago izanen erraiteko. 

Nik 

Gohazen beraz. Diot lehenik ez direla Apostoluak berak enganatu. 
Emazu nahi bezain izpiritu ttipiak eta laburrak zituztela; bainan, errai-
ten dauzkiguten gauza handi hoikien gainean, ez zaitezken errebela; ez 
zezaketen uste izan ikusten zutela, ikusten ez zutena. 

Gauza horietaz segurtatzeko, ez da, ez jakitate ez izpiritu handi 
beharrik. Begiak aski dire. 

Egun batez, zenbeit ogi eta arrain bakar batzuekin, emaiten diote 
Jesusek jatera hirur mila gizoneri; bertze aldi batez eta mirakuilu be-
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raz, bortz mileri. Hirur urthez Jesusekin bizi dire Apostoluak, eta 
egun bakotxean, erran behar bada, bere begiez ikusten dituzte sortze-
tik itsu zirenak, mutuak, elkorrak, hitz batez, eri suerte guzietakoak, 
haren ganat joaiten eta haren hitz baten ondoan sendatuak itzultzen. 

Ez othe du Jesusek, Naimeko emazte alhargunaren semea, lurrerat 
hobian zaramakatelarik, hitz bakar batez phizturik, eman bere amaren 
besoetan? 

Eta Lazaro beraz? Bazuen jadanik laur egun hila eta thonban ema-
na zela, eta jadan usteltzen hasia zen. Bainan, bere Apostoluak han 
zituelarik berekin, ez othe dio Jesusek erran: Lazaro! ilki zaite thon-
batik! Eta Lazaro altxatu zen eta ilki thonbatik. Horra, bertze haini-
tzen artean, zer dioten Ebanjelistek, zer seguratzen duten, bere begiez 
ikusiak bezala. 

Zer? Ez othe zituzten bada begiak Apostoluek, bertzek bezala, gau-
zen ikusteko? Eta, laur egun hartan hila zen bat, Jesusen hitz baten 
gainean, thonbatik ilkitzen bada bizirik, bere begiek enganatzen othe 
dituzte? 

Horra zer egin duen Jesusek hirur urthez, Apostoluek ikusten zu-
telarik. Engana zitezkela Apostoluak, gauza hoikien gainean, nor au-
sartuko da erraitera? Ez, ez; horiek dire gauza batzuek guzien begie-
tarat dohazinak. 

138 Zerbeit errenkura izanen duzu menturaz, Jesusen phizteaz. Bainan 
zertako? Ez zuten egiazki Apostoluek Jesus ikusi thombatik ilkitzean 
berean; bainan ikusi zuten geroago. Gauzen zolarat ganez, zer mun-
ta da horrek? 

Ikusi zuten Apostoluek Jesus bere etsaien eskuetan, heriotzerat 
kondenatua, kurutzefikatua, eta azkenean, thonban emana. 

Egia zen bezala, hekien ustean, Jesus egiazki hila zen. 
Eta huna non agertzen zaioten hirurgarren egunean, erraiten diote-

larik phiztu dela hilen artetik. Hekiekin hizkatzen da eta hekiekin ja-
ten ere du. Berrogoi egunez badago hekien artean, eta Thomasek ez 
badu nahi izan sinhetsi bere lagunen errana, Jesusek uzten du bere 
eskuetako eta oinetako zaurien unkitzera. Gauza bera erranen dut Je-
susen zerurat igaiteaz, Apostoluek eta bertze bortz ehun lekukoek ikus-
ten zutelarik. 

Nork erran dezake gisa hortako gauzen gainean enganatu direla, 
eta ez dutela ikusi bere ustez ikusten zutena? 
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Harek 

Aithortzen dut horiek guziak direla begietarat dohazin gauza ba-
tzuek. Aithortzen dut, izpiritu den ttipiena dena ere ez daitekela gauza 
hoikien gainean enganatua izan. 

Bainan, ez othe dire apostoluak gizon amarrutsu batzuek, bere 
onetan eta abantailetan gu enganatzea bilhatu izan dutenak? Ez othe 
dire horiek guziak hekien asmuak? Duda hori gelditzen zait oraino 
izpirituan. 

Nik 

Ikusiko dugu errexki ez dela horrela. Bainan gaua heldu da. Ez 
ba-zare egiaren beldur, ethorriko zare bihar tenore berean. 

Horrela joan ginen bakotxa gure alde. 
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HOGOI ETA LAUR-GARREN KAPITULUA 

Gauza beraren segida. 

139 Ez zuen huts egin ene adixkideak. Egia lañoki bilhatzen zuen, eta 
biharamunean, etxerat ethorri zitzaitan erran tenorean. Nik, ene alde-
tik, atsegin handirekin berriz ikusi nuen; ezen, bezperan, elgarren ga-
nik urruntzean, iduritu zitzaitan haren izpiritua jadanik egia ganat i-
tzultzen hari zela. 

Ez zautan deusen erraiteko astirik ere utzi, eta huna nola bere-
hala bera mintzatu zitzaitan: Gogoan erabili ditut, zuk atzo erran hi-
tzak. Ontsa ikusi dut Apostoluek erran dituzten gauzak, guziez errex-
ki ikusiak ahal izan zitezkela. Ez daiteke beraz erran, zoroa edo fede 
tzarrekoa izan gabe, enganatuak izan direla. Eri baten sendatzea, hil 
baten phiztea, horiek dire gauza batzuek itsu ez direnek ikusten ahal 
dituztenak. 

Ez dut beraz erranen, Apostoluak berak gauza hoikien gainean 
enganatu ahal izan direla. Bainan, hainitz pentsaketa izpirituan ibili 
dut gau huntan. Izpirituko hainitz borroken ondoan, galdegin diot ene 
buruari, eian, bere abantail edo irabazi zerbeiten bilhazeko, ez othe 
gaituzten gu, Apostoluek enganatu. 

Nik 

Bainan, plazer ba-duzu, zer irabazi izan zezaketen Apostoluek? 
Erran zioten Jesusek: Predika zazue ene Ebanjelioa. Bainan ere erran 
zioten: dizipuluak ez dire nausia baino gotago; ni, gaizki bilhatu nau-
te, eta zuek ere gaizki bilhatuko zaituzte. 

Eta hargatik, horren jakinean, Jesusen Ebanjelioa predikatzen dute. 
Izpiritu Sainduaz bethea izan den bezin laster, Jaun Doni Petri min-
tzo da populuari. Haltoki eta beldurrik gabe, Jerusalemeko jenderi 
erraiten diote zer krima izigarria egin duten, Jesus Nazarethekoa, Jain-
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koaren Semea hil dutenean. Ez diote egia itzaltzen: «Gaixtaginen es-
kuez hil duzue»(l). «Bainan phiztu du Jainkoak»(2). 

Ez da hortan baratuko Apostoluen lekukotasuna. Jesu-Kristo pre-
dikatuko dute lanjer guzien erdian. Presondegiak, azote kolpeak, ez-
patak, kurutzeak, guziak ezti izanen zaizkote Jesusen lekuko izaiteko. 

Galdegiten dautzut orai: zerbeit irabazi othe dute Apostoluek gau-
za horietan? Ai! gizonak naturalki bizia maite du! Oinazeari eta he-
riotzeari ihes egiten du bere ahal guziez. Beraz, Jesusen mirakuiluak, 
haren phiztea, zerurat igaitea gezurrak izan baziren, zertako eta ze-
rentzat ixuriko zuten Apostoluek bere odola? Zertako emanen zuten 
bere bizia gezur horiek sustengatzea gatik? Zer zen bada hortan he-
kien irabazia? Mundu huntan, biziaren galtzea, heriotzea; eta gezu-
rrez hari baziren, bertze munduan, gisa hartako gezurtieri zor zaioten 
bethiereko zorigaitza. Ezen krima handienetarik izanen zen, Jesus gi-
zon xoil bat izan bazen, Jainko bezala adorarazi nahi izaitea. 

Zer erranen duzu, iguzkia bezain agerian diren egia horien kontra? 

Harek 

140 Ikusten dut, egiazki fede onean behar zirela izan Apostoluak, eta 
ez gaituztela nahi izan enganatu, bere biziaren gostuz. Nihork ez du, 
bere nahiz, gezurrarentzat bizia emaiten, deus irabazirik gabe, ez mun-
du huntan, ez bertzean. 

Bainan horiek guzietarik, ez zait oraino gauza bat baizen agertzen; 
Apostoluak erroak eta zentzu gabeak zirela. 

Nik 

Zer? Apostoluak erroak eta zentzu gabeak zirela? Ah! egizu kon-
du! Erro hek beraz konbertitu ahal izan dute mundua; erro hek he-
rrautsetan eman dituzte Jainko faitsoak: erro hek munduko jakintsun 
handienen erakaspenak kordokatu dituzte; erro hek irakutsi izan dute 
izan daiteken dotrina ederrena eta garbiena; pasione tzarrak eta atse-
gin lizunak nausi ziren tokitan, eman dute garbitasuna; urguiluaren 
orde, umiltasuna; lur huntako gauzen amodioaren orde, ikusten ahal 
ez diren bertze biziko gauzen amodioa eta esperantza. Ez, ez; erroek 
eta zentzu gabeek ez dezakete holako gauzarik asma ere, eta are gu-
tiago egin. Eta bizkitartean, Apostoluek egin dituzte. Gauza miresgarri 

(1) Per manus iniquorum affligentes interemistis. (Act. Apost. Cap. I I ; 23). 
(2) Quem Deus suscitavit. (Ibid. Cap. I I , 24). 
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hori ez daiteke hitz huntaz baizen konpreni: Apostoluak egiazki, Jesu-
-Kristoren lekuko zinak ziren, Izpiritu sainduaz argituak eta gidatuak. 

Harek 

Ez dakit egiazki orai zer erran. Ikusten dut gu enganatuz, ez ze-
zaketela deus irabazirik izan Apostoluek. Jesusen lekuko izaiteko bi-
zia emanez, bere fede ona frogatu izan dute. Ez daiteke izan bere bi-
zia emaitea baino lekukotasun handiagorik. Ez zirela ere erroak, ikus-
ten dut orai. Hala izan balire, ez zituzten Jerusalemeko gizon argituek 
entzun nahiko, are gutiago Erromakoek. Jadan beraz ekharria naiz zu-
rekin, Apostoluen lekukotasunaren onhartzera. 

Nik 

141 Ez dut bizkitartean oraino akabo. Erran behar dauzut, nahi izan 
bazintuzten ere Apostoluek bere denborako gizonak enganatu, ez zute-
la egin ahalko. 

Apostoluek erraiten zituzten gauzak, Jesusen mirakuiluak, phiztea, 
zerurat igaitea, guziek edo hainitzek bederen ikus zetzazketen gauzak 
ziren. Hain ziren ere gertakari espantagarriak, non behar baitzituzten 
guzien begiak atzarri eta ernatu. Horra zer duen Jaun Doni Petrik 
predikatzen. Zer? Ez othe dire bada guziak haren erranen kontra al-
txatuko? Ez othe du Jerusalemeko populuak haltoki Apostolua gezur-
tatuko erraiten diolarik: Zer diozu, eta zertaz mintzo zare? Gutartean 
gauza horiek gertatu direla diozu? Gu ere hemen ginen, eta ez dugu 
deus holakorik ikusi. 

Bainan, bertzela dohazi gauzak? Lehen predikuan, hirur mila pre-
suna Jesusen Erliijoneari irabazten ditu Jaun Doni Petrik; bigarrenean, 
bortz mila. 

Bainan, erroak eta zoroak doi-doia deitzen zintuen gizon horiek, 
nola gisa hartako gauza espantagarriak sinhets-araziko zituzten ez ba-
lire egiak izan? Nola sinhetsaraz, hainitzek aspaldiko urtheetan, eri 
ikusi duten gizon bat sendatua dela; hobian emaiten ikusi duten hil 
bat, phiztu dela, ez balinba-dire horiek hola? Gisa hortako gauzak ez 
ditu nihork nahi sinhetsi, eta arrazoin handirekin, froga handi eta du-
dan ezin emanezkorik gabe. Hortakotz diot, Apostoluek nahi izan ba-
lituzte ere bere denborako eta tokietako gizonak enganatu, ez zutela 
ahal izanen. Ikusiko duzu errexki. 

Apostoluek prdikatzen zituzten gauzak, ziren bere baitarik mires-
garriak eta espantagarriak. Bertzalde, populu guziaren begien aintzinean 

214 



eginak bezala emanak ziren. Gezurrak ba-ziren, arras errex izanen zen 
beraz hekien kontrako frogaren egitea. 

Froga horren egitea abantail handia izanen zen Juduentzat. Ezen, 
egiak balinbaziren Jesusen mirakuiluak; berek kurutzean eman zuten 
Jesus hura, bere indar xoilez thonbatik ilki balinbazen, gero igan ze-
ruetarat, beraz Jesus Jainko zen, eta hek Jainko-Gizon baten hiltzaleak 
ziren. 

Bat edo bertzea: edo gezurra zioten Apostoluek, edo Juduak hoben-
dun eta hobendun handienak ziren. Egia bazioten Apostoluek konpre-
nitzen dut Juduek sinhetsi dituztela eta konbertitu direla. Bainan ge-
zurrezkoak balinbaziren Apostoluen erranak, hekien prediku eta segu-
rantza guziak alfer eta debalde izanen ziren. 

142 Gauza hori hobeki oraino ikustea gatik, etsenplu bat emanen dugu. 
Emagun, zu bizi zaren herrian gizon bat bil dela, thonban eta lur pean 
emana izan dela. Ikusi duzu, badakizu, badakite guziek. Huna non 
hirur edo laur egunen buruan, heldu zaitzun norbeit erraitera: Hila 
ikusi duzun gizon hura phiztu da eta agertu da bere adixkideri, min-
tzatu zaiote, jan du heiekin. Zenbat nahi ausartzia eman dezan bere 
hitzetan, ez duzu sinhetsiko, non ez dituen froga edo ageri segurak 
emaiten. Egiaz mintzo bada, froga dezala beraz bere errana; ez dire 
gisa hortako gauzak hala hula sinhesten. Gezurrez aldiz hari bada, zer 
nahi erran dezan ere, ez zaio nihor jarraikiko. Erranen dut gisa be-
rean: Nahi izan bagintuzte ere Apostoluek enganatu Jesusen mirakui-
luen, biziaren, phiztearen, zeruetarat igaitearen gainean, ez ziren sin-
hetsiak izanen. Eta bizkitartean, Jerusalemen berean, Juduetarik hai-
nitz irabazi dituzte Jesusen Erlijioneari; mundu paganoa itzulikatu eta 
konbertitu dute. Nola bada daiteke hori? Arraintzaile pobre eta jaki-
taterik gabeko batzuez egiteko, hori, bertze mirakuilu guziak baino han-
diago bat litzaiket. 

Harek 

Aithortzen dut; egiaz bntzutua naiz, ez nioten gauza hoikieri gisa 
hortan artharekin behatu, eta ez nuen ere izpiritua hoinbertzetaraino 
hedatu. 

Orai arte asko dudetan nintzen; sinhesten dut orai. Zorion handia 
zait ene haurtasuneko eta lehen gaztetasuneko fedea kobratzea. Ene 
adixkide zahar eta maitea, zer tenoretan konfesatuko nauzu bihar goi-
zean? 
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LAUR-GARREN ZATHIA 

IZPIRITU SAINDUAZ. — ELIZAZ. — SAINDUEN PARTA-
LIERTASUNAZ. — BEKATUEN BARKAMENDUAZ. — 

HARAGIAREN PHIZTEAZ. — BETI-EREKO BIZIAZ 



LEHEN KAPITULUA 

Izpiritu Sainduaz 

Ikusi ditugu orai arte Trinitate Sainduko hirur presunetarik bia, 
bere Jainkozko ageriak emaiten. Ikusi dugu Aita, bere bothereaz mun-
dua ez deusetarik kreatu eta egin zuenean. Agertu zaiku geroago, Ber-
bo Dibinoa, Trinitate Sainduko bigarren presuna; amodiorekin adora-
tu dugu Bethleemeko heian, Nazaretheko etxean, bere bizi lanezko eta 
gordean; entzun dugu bere Ebanjelioa predikatzen; haren mirakuilu-
etan ezagutu dugu haren Jainkozko botherea. Gero oraino ikusi dugu 
kurutzearen gainean guretzat hiltzen; hirur-garren egunean, hilen ar-
tetik phizten, berak erran zuen bezala; azkenean, berrogoi egunen bu-
ruan, zeruetarat igaiten. 

Orai kontsideratu behar dugu Trinitate Sainduko hirur-garren pre-
suna, Izpiritu Saindua, zerurat igan baino lehen, Salbatzaileak bere 
Apostolueri agindu ziotena, eta menderen mende, Elizaren argi eta gi-
dari izanen dena. 

Adora dezagun hemen Aingeruekin Trinitate Saindua, erraiten du-
gularik: SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS... JAINKO bakar bat eta 
hirur presuna: AITA, SEMEA eta IZPIRITU SAINDUA, eta hiru-
rak Jainko: Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus. Hirurak 
Jainkozko naturaleza berean partalier, eta hargatik Jainko bakar bat(l) . 

Mendekoste egunean bereziki, eta bothere handienarekin, agertu da 
Izpiritu Saindua munduari, Jesu-Kristo zeruetarat igan eta hamar-ga-
rren egunean. 

Jesu-Kristok agindu zioten Apostolueri bere Izpiritu Saindu kon-
tsolatzailea, erraiten ziotelarik zagozila othoitzean haren aiduru. 

(1) Et tamen non tres Dii, sed unus est Deus. (Symb. S. Athan.). 
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Hala egin zuten Apostoluek. Elgarretarat bildu ziren Jerusaleme-
ko etxe batean eta han othoitzean egon hamar egunez. 

Eta huna non, Mendekoste goizean, zeru goratik harrabots handi 
bat jausten den, haize borthitz baten pare, etxe guzia bethetzen duena. 
Orduan berean, ikusi zituzten Apostoluek suzko mihi batzuek beza-
la, heietarik bat bakotxaren gainean pausatu zirenak, eta ordu beretik 
Izpiritu Sainduaz eta haren dohainez betheak izan ziren. 

144 Ez dezagun uste izan hargatik, hemen lehen aldikotz agertzen zaikula 
Liburu Sainduetan, Izpiritu Sainduaren baitako sinhestea. Hainitz aldiz, 
Izpiritu Sainduaz mintzo zaizkigu Liburu Sainduak. 

Mintzo banintz hemen, jakintsun fede gabekoeri, atsegin nuke eta 
errex litzaiket gauza hori luzeki agerian emaitea. Bainan mintzo naiz 
Eskualdun fedea duteneri, hekien gehiago argitzeko. Ez dut beraz hitz 
bakar bat baizen hartuko Liburu Sainduetan; bainan, hura, nihork ukha 
ez dezakena, Jesu-Kristoren hitza. 

Huna zer zioten erran Jesu-Kristok bere Apostolueri, zeruetarat 
igaitean: Bathaia zatzue gizon guziak, Aitaren eta Semearen eta Izpi-
ritu Sainduaren izenean(l). 

Jesu-Kristok, diote Elizako Aitek, hirur presuna aiphatzen ditu 
hitz hautan, eta hirurak herrunka berean. Jainko da beraz Izpiritu 
Saindua, Aita eta Semea Jainko diren bezala. Aitak eta Semeak di-
tuzten bothere eta Jainkotasun beraz dohatua da. Horra zertako errai-
ten dugun: Sinhesten dut Izpiritu Saindua baitan, hala nola erraiten 
baitugu: Sinhesten dut Jainko Aita haitan Jesu-Kristo haren Se-
me hakarra baitan; erran nahi da sinheste bera, konfientzia eta amo-
dio bera dugula Trinitate Sainduko hirur presuna adoragarrien alderat. 

Elizak sinheste hori ongi erakastera emaiten du, kantatzen edo bere 
aphezez erran arazten dituen Dabiden Psalmo guziak hitz hautaz aka-
batuz: GLORIA AITARI, GLORIA SEMEARI, GLORIA IZPIRI-
TU SAINDUARI. Hirur aldiz ere erraiten du othoitz hau: KYRIE 
ELEISON: Jauna urrikal zakizkit. Hirur aldiz mezako sakrifizioan kan-
tatzen du: SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS: Saindua, Saindua, 
Saindua. 

145 Izpiritu Sainduaren obra berezia gure arimen saindutzea da. Horra 
zertako den deitua, ez xoilki Izpiritu Saindua, bainan ere Izpiritu Sain-
dutzailea. Ez da dudarik Jainko Aitak eta Jainko Semeak saindutzen 

(1) Baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. (S. Matth. 
XXVIII, 19). 
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gaituztela. Bainan Izpiritu Saindua delakotz Aitaren eta Semearen ar-
teko amodioa, eta Saindutasuna Jainkoaren amodioa delakotz, molde 
berezi batez emana zaio Izpiritu Sainduari, amodiozko eta Sainduta-
sunezko Jainkoaren izena. Argitzen eta berotzen du gure arima. Be-
katoreari, ezagun arazten dio bere zorte deithoragarria, eta, denbora 
berean, bihotza eztiki mugitzen eta unkitzen diolarik, ungirat deitzen 
du. Flakoeri, tentatuak direneri, emaiten diote indarra; justuetan, gero 
eta gehiago handitzen eta sustatzen du Jainkozko eta zeruko gauzen 
amodio eta atsegin saindua. 

Izpiritu Saindua da, lurrerat Jesu-Kristok ekharri duen su Jain-
kozko hura, zointaz berak erraiten baitu: «Lurrerat ethorri naiz sua 
ekhartzera eta ene gutizia eta nahia da phitz dadien arimetan»(l). Iz-
piritu Sainduaz ere, dio Jaun Doni Paulok, emaiten du gure bihotze-
tan Jainkoaren amodioa(2). 

Zenbat Saindutasunezko mirakuilu egiten dituen amodiozko Izpi-
ritu horrek! Saindutu zuen Jaun Doni Joanes-Batista bere amaren sa-
belean; bekatu orijinaletik begiratu zuen Birjina Maria, izan zadien 
harren, Jainko Gizonaren egoitza osoki saindu eta garbia. Harek egin 
zuen Birjina Mariaren sabel garbian Jesus Salbatzailearen gorphutza. 
Harek, saindutu, argitu eta sustatu ditu Apostoluak, eta, gizon flako 
eta ez deus batzuetarik egin munduaren konbertitzaileak, mehatxuez 
eta heriotzeaz beraz ezin bentzutuzkoak. 

Datorla, datorla, gu baitarat ere amodiozko eta saindutasunezko Iz-
piritu hori. Konpreniaraz gaitzala zoin diren ez deusak mundu hunta-
ko gauzak, eta eman gaitzala zeruko gauzen amodioa! 

(1) Ignem veni mittere in terram et quid volo nisi ut accendatur. (Luc. 
XII, 49). 

(2) Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui 
datus est nobis. (Ad Rom. V, 5). 
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BI-GARREN KAPITULUA 

Elizaz. — Mundua konbertitua Jesusen Erlijionerat 

146 Zerurat igan zenean, eta bere Apostoluen begietarik hedoi batean 
itzali zenean, ez zituen Jesu-Kristok mundua eta gizona Adamen be-
katuak egin zioten zortearen etsimenduan utzi. 

Lurrerat ethorri izan zen gure salbatzeko. Hil zen kurutzearen gai-
nean, eta horrela gaindizki satifatu zuen bere Aitaren justiziari. Bai-
nan ez da aski; mundu berri bat, mundu saindu bat egin nahi izan 
du, Adameren bekatuak pozoindatu izan zuen munduaren orde. Ekha-
rri du lurrerat Jainkozko erakaspen bat, Lege zaharreko erakaspena 
baino ederragoa eta garbiagoa eta bereziki amultsuagoa. Establitu izan 
ditu Sakramenduak, bekatutik arimen garbitzeko, eta arimak gero eta 
gehiago saindutzeko. 

Egin zuen beraz arimen zozietate edo biltzarre bat, haren erakas-
pena bethi atxikiko zuena, eta zointan emanen baitzituen saindutasu-
nerat heltzeko argi eta laguntza segurak. 

Hori deitzen dugu Jesu-Kristoren Eliza; haren Jainkozko obra lu-
rraren gainean segitzen duena, eta, munduaren akabantzaraino segituren 
duena. 

Eliza hortaz behar gare mintzatu. 

147 Zer da Eliza? Huna zer dioen Belarmine Kardinale eta Theologale 
handiak: Eliza da, mundu huntan bizi diren gizonen zozietatea, bilku-
ra edo biltzarrea, juntatuak elgarrekin fede beraren sinhesteaz eta sa-
kramendu beren partaliertasunaz, bere artzain zuzeneri, eta bereziki, 
lurraren gainean Jesu-Kristoren Bikario eta orde den Aita Sainduaren 
gobernuari sumetituak. 

Hitz bertsutan erraiten dauku, haurtasunetik ikasi dugun Baiona-
ko gure katiximak: «Eliza da fede dunen bilkuia, haren buruzagi di-
ren Aita Sainduaz eta Aphezpikuez gobernatua». 
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Erran dezagun berriz ere, jadan erran duguna. Ez du Jainkoak se-
kulan gizona, bere ilhunbeetan utzi. Izan da denbora guzietan, Jain-
koaren baitako fede egiazkoa eta sinhestea zuten arimen bilkuia, gure 
gorphutzeko begiez ezin ikusizkoa menturaz, bainan Jainkoak ikusten 
zuena. Bazen Patriarken denboran, eta oraino hobeki eta argi handia-
goekin, Moisen legean. 

Bainan zer ikustate ederra orai! Nola Jesu-Kristoren obra argi osoan 
agertzen zaikun! Norat nahi itzul detzagun begiak, bazter guzietan Eli-
za katolikoa ikusten dugu bere berrehun miliun fidelekin; denek sin-
heste bera; denek sakramendu berak errezebitzen; guziak juntatuak 
bere Aphezpikuen medioz, guzien buruzagi den Aita Saindu berari. 

Bada hor egiazki gauza bat, Erlijione gabekoen beren begietarat 
dohana. 

Bainan erranen dautet menturaz: Bai, ikusten dugu gaunza hori; ezin 
ukhatuzkoa da. Nola ordean froga, sinheste bera, sakramendu berak, 
buruzagi bera dituzten gizon hoikien bilkura, Jesu-Kristoren obra, Jain-
kozko obra bat dela? 

Ikus dezagun gauza hori, izpiritu laño eta bihotz zuzen batekin. 

Jesu-Kristok erran zioten bere Apostolueri: Zohazte eta mundu gu-
zian predika zazue ene Ebanjelioa. Ebanjelioa predikatzen hasi ziren 
Apostoluak, Izpiritu Saindua Mendekoste egunean hekien arimetarat 
jautsi zen bezin laster. 

Jerusalemeko hirian predikatu ondoan, aintzinat segitzen dute Je-
susek eman bidea. Munduaren zathi bat hartzen du bakotxak bere-
tzat; guziek hargatik Jaun Doni Petri Eliza guziaren buruzagitzat eza-
gutzen dutelarik, Jesusen manuaren arabera. 

148 Bazter guzietan eta jendeki suerte guzieri predikatzen dute, Jesus 
gaixtagin bat bezala bere etsaiez hartua izan dela, heriotzerat konde-
natua, kurutze baten gainean itzatua; eta hiri handietan basa herrie-
tan bezala, oihu hau adiarazten dute: Jesus kurutzearen gainean hil izan 
den hori, zuen eta gure Jainkoa da. Hura baitan sinhesten eta haren 
bathaioa hartzen duena, salbatua izanen da; bertzeak kondenatuak iza-
nen dire. 

Eta, gauza espantagarria! Arrantzaile ez deus batzuen erranaren gai-
nean, mila eta milaka dire, gizon argituenen beren artean, Jesusen 
Ebanjelioan sinhesten dutenak eta haren bathaioa errezibitzen. 

Osteka, bai Juduek bai Paganoek Jesusen legea besarkatzen dute. 
Nola eman, Jainkoaz kanpo, gauza horren arrazoina? 
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Ah! izan baziren Apostoluak gizon aberats, jakintsun eta argitu ba-
tzuek; izan balituzte bere eskuetan, munduak maite eta errexki onhes-
ten dituen indarra eta botherea! Orduan bai. . . konprenitzen dut bere 
predikuez zerbeit ardiets zezaketela. Bainan badakigu; Apostoluak arran-
tzaile pobre eta erromes batzuek dire; ez dute ez jakitaterik, ez abe-
rastasunik, deus, hitz batez, munduak gora dagozkan gauzetarik. Eta 
hargatik mundua konbertitzen dute. Nola daiteke gauza hori, baizen 
Jainkoaren indarraz? 

Bainan, menturaz, Apostoluen erakaspenak gizonen flakeza eta jai-
dura tzarrak ferekatzen eta onhartzen baititu? Oi! zoin urrun garen 
hortarik! 

Lohikerian, gorphutzeko atsegin tzar guzietan pulunpatuak bizi di-
ren gizoneri, Apostoluek erraiten diote: Izan zaizte garbi; pratika za-
zue kastitatea; gerla egizue haragiaren jaidura aphal eta ahalgegarrieri. 
Bentzu zazue zuen burua: ezen Nausiak erran du: nork ere nahi baitu 
ene segidan ethorri, har dezala eta garraia bere kurutzea eta niri ja-
rraik dadiela. 

Bere zoriona lur hunen gainean bilhatzen duteneri erraiten diote: 
bizi hau iragankorra da; zer dire mundu huntako on eta atsegin gu-
ziak? Osto baten eta itzal baten pare; deus ere. Gure egiazko onak 
bethi-ereko bizian dire. Bainan, zeruko biziaren ardiesteko behar da 
bere burua garaitu, bere buruari bortxa egin( l ) . 

149 Eta, gizonen jaidura tzar guziak errotik gaitzesten dituen erakas-
pen gogor eta garratz hori onhesten du munduak. Naturalezaren kon-
tra da, bortxa egiten dio, ez da dudarik; eta halarik ere, ezin konda-
tuzkoak dire, hari jarraikitzeko, munduko on guzieri ukho egiten dio-
tenak. 

Hainitzek bere izaite guziak baltsan emaiten dituzte, bere anaia 
pobreen fagoretan; bertze hainitzek mundu huntako atsegin guziak eza-
gutu ondoan, bere gorphutza sofrikario eta penitentzia gogorreneri kon-
denatzen dute. 

Zer? Erranen othe dautazue, munduko abantail guziez gabetuak zi-
ren hamabi arrantzaile erromesek bere indar xoilez gauza hori egin 
ahal izan dutela? Hori laiteke gizonaren naturaleza guti ezagutzea. 

Apostoluen erakaspenaren kontra ziren, gizonaren jaidura guziak eta 
ere jainko faJtsoen erlijionea, hain errexa zena naturalezarentzat: erran 
dugu, liburu hunen hastean, krima itsusienak onhesten eta jainkozta-

(1) Regnum coelorum vim patitur, et violenti rapiunt illud. (Matth. XI, 12). 
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tzen bezala zituela. Apostoluen erakaspenaren kontra ere, Erromako 
Enperadore eta aintzindariak, hitz batez, indarra eta botherea bere es-
kuetan zituzten guziak. Hargatik, heriotze ahalgegarri batez kurutzea-
ren gainean hil izan den Jesusen izena predikatuz, garaitia eraman dute 
Apostoluek. Giristinoak hiltzen dire bere fedea eta sinhestea susten-
gatzea gatik; ibaika hekien odola ixuria da; bainan hekien odoletik sor-
tzen dire giristino berriak: Sanguis martyrum, semen Christianorum. 

Ez; ez da hori gizonek egin dezaketen gauza bat, eta Jainkoaren 
eskua hemen da. 

Erran dezagun S. Agustinekin: Edo mundua konbertitu izan da Je-
su-Kristoren eta Apostoluen mirakuiluez, eta beraz, Eliza Jainkozkoa da. 

Edo mundua konbertitu izan da mirakuilurik gabe, eta hori laite-
ke mirakuilu guzietan handiena. 
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HIRUR-GARREN KAPITULUA 

Martiren lekukotasuna 

150 Apostoluek, eta gero ondoan, hekien dizipulu eta segitzaileek mun-
dua itzultzen hari zuten Jesusen sinhesteari. Aberatsek eta pobreek, 
handiek eta ttipiek, bihotz onez eta gogo onez besarkatzen zuten, or-
du artean munduak entzun ez zuen salbamenduko erakaspen garratza. 

Mundua, denbora hartan, egiazko Jainkoaren ganik osoki urrundua 
zen. Erran daiteke ez zela Erliijone bat baizen: jaidura tzar guzieri 
bere bazka emaitea. 

Ungia eta bertutea, garbitasuna, gazkirateko jaiduren orde emaitea, 
jadan obra eta mirakuilu handia zen, eta Jesu-Kristok establitu zuen 
Erlijionearen Jainkotasuna haltoki erakustera emaiten zuen. 

Ez gare hortan baratu behar. 
Huna bertze lekukotasun bat oraino, eta hunen indarra ez du nas-

ki nihork ukhatu nahiko. Hura da martiren, edo, Jesusen Erlijionearen-
tzat eta Elizarentzat bere odola eman dutenen lekukotasuna. 

Gauza osoki ageria da, Apostoluek predikatzen zuten Erlijione gar-
biak lurrerat nahi zituela eman, denbora hartan segituak ziren erlijio-
ne tzar eta faltso guziak. 

Erlijione berri horrek asaldatu eta phiztu behar zuen ordutik, gor-
phutzen eta arimen nausi bere burua zagokatenen herra. 

Hala hala ere gertatu zen. 
Haste hastetik, Jesusen Erlijionea Juduez pertsekutatua izan zen. 

Zer ez zuten egin, Erliijone horren bere sehaskan berean ithotzeko? 
Predikatzen hasi zirenean Apostoluak, erran ziotenean Judueri, ku-

rutzean eman zuten Jesus hura Jainkoaren Seme Eternala zela eta bera 
Jainko, Aita Jainko den bezala, eman zituzten presondegietan. Nahiko 
zituzten ixil arazi. Bainan huna zer ihardesten zuten: Hobeago da Jain-
koari ezen ez gizoneri obeditzea. 
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Elizaren lehen mendeko ixtorioak erraiten dauku nola bere bizia 
emanez eta bere odola ixuriz, Apostoluek Jesu-Kristori lekukotasun bi-
hurtu zioten. Nork erran dezake, gero ondoan hirur ehun urthez, zer 
odol ibaiak ixuriak izan ziren eta zenbat mila eta miliun giristinoek 
heriotzea jasan zuten Jesu-Kristorentzat eta haren Eliza Sainduaren-
tzat! 

Aita Saindu, Aphezpiku eta Aphezek; aberatsek eta ethorki han-
dikoek, hala nola jende arruntek eta pobreek, zaharrek eta gaztek, hau-
rrek berek, hala nola Agnes birjinak, gogo onez, bozkario handirekin 
bere bizia emaiten zuten Jesu-Kristoren amodioa gatik. 

151 Galdegiten zioten: Giristino zare? Bai, giristino naiz. 
— Arnega zazu Erlijione berri hori; adora zatzu Erromak adora-

tzen dituen Jainkoak, eta bizia salbo izanen duzu. 
— Giristino naiz, zuten erraiten, eta ez dut ezagutzen ez adora-

tzen Jainko bakar bat baizen, hirur presunetan. Aita, zeruaren eta lu-
rraren Egilea; Semea, gure erosteko eta salbatzeko Gizon egin ondoan, 
kurutzearen gainean hil dena; Izpiritu Saindua, bere graziez hazkartzen 
eta saindutzen gaituena. 

Giristino naiz! Hori zen, Erromako Enperadoreek gobernatzen zi-
tuzten bazter guzietan entzuten zen hitz ederra. 

Hitz hori heriotzea zen, herrak eta errabiak asma zetzazketen tor-
menta izigarrienen erdian, bainan ere zer lekukotasun ederra eta glo-
riosa Jesu-Kristori eta Jesu-Kristoren Erlijioneari! 

Espantituak zagozin paganoak. Giristinoek aldiz bozkarioekin bere 
triunfa kantatzen zuten: Eman gaitzatzue zathitan, zioen Tertulianok, 
phorroska eta leher gaitzatzue; zenbatenaz gehiago gutarik hilen baiti-
tutzue, hanbatenaz gehiago izanen gare; martiren odola, giristinoen hazia 
da(l). 

Eta hain zen handia, Jesu-Kristorentzat hiltzeko giristinoek zuten 
karra, non Dioklezien Enperadoreak erraiten baitzuen: Zer egin deza-
kegu gizon hoikien kontra? Gogo onez eta bozik dohazi heriotzerat: 
illos libenter mori solere. 

Eta zertako horiek guziak? zertako persekuzioneak, juiamenduak, 
heriotzerat kondenatzeak, tormenta izigarriak? Legeen kontra giristi-
noek zerbeit egin zutelakotz? Ez; giristino ziren; ez zuten nahi Jesu-

(1) Cruciate, torquete, damnate, atterite nos; pluries efficimur, quoties me-
timur a vobis; semen est sanguis Christianorum. (Tertull.). 
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-Kristo bere Nausia, bere Salbatzailea eta Jainkoa arnegatu. Hori zen 
hekien krima guzia eta bakarra. 

Hori othe da gauza bat naturala eta Jainkoaz kanpo konpreni dai-
tekeena? Ez; ez da heriotzea hoin errexki jasaiten. Bada hemen zer-
beit naturale^az goragoko. 

Orhoit gaiten Jesusek bere dizipulueri erran zioten hitz huntaz: 
Ene lekuko izanen zarete: Eritis mihi testes. Erran zioten oraino, iza-
nen zirela, haren izena gatik azotatuak, presondegietan emanak, hitz 
batez, tormenta guzien hirrisku eta lanjeretan. Apostoluek badakite; 
eta hargatik bai hek, bai hekien dizipuluak leial eta hazkar dagozi 
bere Nausiari eta Jainkoari bihurtzen dioten lekukotasunean; eta me-
hatxueri hitz ederreri bezala, ez dute hitz hau baizen ihardesten: Je-
su-Kristo kurutzean hil denaren dizipuluak gare: giristino gare: Chris-
tianus ego sum. 

152 Eta hola hola hirur ehun urthez, eta oraino orai asko lekuetan. 
Bai, milaka izan dire, mende guzietan, giristinoak bere Erlijionearen-
tzat hil izan direnak. Zertako? Galde diozozute bada. 

Ez, hor hemenka bakar batzuek menturaz ikusi izan diren bezala, 
bere izpirituko arrazoinen eta asmuen sustengatzea gatik: hortan ur-
guluak eta bere buruaren baitako fidantziak asko parte izan dezakete. 
Apostoluak hil izan dire, bere begiez ikusi dituzten gauzen segurtatze-
ko; Apostoluen ondokoak aldiz, haukien lekukoak izan dire menderen 
mende. 

Gauza horiek ez badire egiak; Jesu-Kristok ez badu bere Jainko-
tasuna agerian eman mirakuilu espantagarrienez, nola konpreni hain-
bertze mila martiren sakrifizioa eta heriotzea? Errokerietan handiena 
izanen zen. Ez dezagun dudarik izan; Jainkoaren beraren eskua he-
men da, Giristino Erlijionearen eta Elizaren Jainkotasuna martiren odo-
larekin izkribatzen duena: Digitus Dei est hic. Hori da lekukotasun 
eta froga bat, fede oneko gizon guziez onhetsia izanen dena. Ez du 
nihork hoin errexki, eta bereziki gezurrarentzat bere bizia emaiten. Ge-
zurrian balinbaziren zer zuten iguritzeko gisa hortan hil izan direnek? 
Mundu huntan deus ere, baizen sofrikarioa eta heriotzea; bertze mun-
duan, deus ez saritzat, bainan gezurrari zor zaion gaztigua. 

Ez balinbazuten deus igurikitzen ahal mundu huntan ez bertzean, 
erro guzietan lehenak izanen ziren heriotzerat gisa hartan joanez, phes-
ta batetarat bezala. Erro bat edo bertze gerta daiteke. Bainan ez, hirur 
ehun urtez, giristino guzietan erraiteko moldean, heriotzearen khar 
eta amodio hori. 
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Egia da, gorago aditzera eman dudan bezala, Erlijione faltsuetan 
ere izan direla, hor hemenka, gizon banaka batzuek, bere asmueri ukho 
egin baino lehen, bere bizia eman dutenak; bainan hain gutiak dire, 
non errexki konda baititazke. 

Eman dezagun bi hitzez kapitulu hunen erakaspen guzia. Hirur 
ehun urthez, Apostoluek eta hekien ondoko giristinoek bere odola 
ixuri izan dute, Jesu-Kristoren eta haren Erlijionearen lekuko izaiteko. 
Bada, ez daiteke izan, bere biziaren emaitea baino lekukotasun han-
diagorik. 

Zoin ederra eta bihotz altxagarria den, zeru goratik Martirek adia-
razten daukuten oihu hau: Guk gure odolaz finkatu ditugun Eliza eta 
Erlijionea Jainkozkoak dire. Bertzela, erro batzuek izanen ginen. Eta 
ez; ez ginen erroak. Sofrikarioan eta heriotzean bilhatu dugun ona, 
orai aurkitu dugu eta hartaz gozatzen gare. Sofritu dugu Jesu-Kristo-
rekin, harekin glorifikatuak izaiteko. Izan zaizte gure iduriko, gu Je-
su-Kristoren iduriko izan garen bezala! 
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LAUR-GARREN KAPITULUA 

Elizaren iraupena. — Eliza bethi bera da 

153 Laster mudatzen dire gizonen obrak. Batek nahi duena eta egin 
izan duena, bertze batek ardura ez du onhesten eta desegiten du. Eta 
non da gizona bera erran dezakena, egun nahi duena ez duela bihar 
arbuiatuko? 

Mudakorrak dire gizonen nahiak eta pentsamenduak. 
Jainkoa da xoilki erran dezakena, Malakie Profetaren ahoz erraiten 

daukun hitz hau: «Ni naiz Nausia eta ez naiz mudatzen»(l). 
Dezagun eman begi kolpe bat munduko kreazione miragarriari. Iguz-

kiak, ilhargiak, zeruko izarrek, Jainkoak hastapenetik eman diozkaten 
lege bera segitzen dituzte. Itsasoaren harat hunat iduriz nahasiek, lu-
rreko landare, arbola eta loreek, bethi Jainkoaren nahi soberanoari obe-
ditzen diote, hastapenetik emanak izan diren legeen arabera: horiek 
guziak Jainkoaren eskuen obrak dire, eta Jainkoaren izaitearen itxura 
flako bat bere baitan garraiatzen dute. 

Bada gauza hori bera, eta mila aldiz hobeki oraino, gertatzen da 
Jainkoaz emanak zaizkigun erakaspenetan. Zertako? Zeren Jainkoa egia 
bera baita: Ego sum veritas. Egia bera delakotz, ez dezake bere era-
kaspenetan deus ere izan mudatzeko. 

Erran behar dugu hargatik, Jainkoaren erakaspenak bethi handituz 
eta osatuz joan direla. Moisek eta Profetek Patriarkek baino argi ge-
hiago izan zuten; eta aldiz, Jesusek ekharri daukun erakaspena zenbat 
den Profetenaz goragokoa! Bainan ez da behinere izan erakaspen bat 
bertzearen kontra dohana, Jainko bera baita bethi argitzen gaituena, eta 
ez baita hura baitan ez mudantza ez ilhunberik; baizik eta, argi osoa, 

(1) Ego Dominus et non mutor. (Malach. I I I , 6). 
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berak nahi duen bezala ikustera emaiten daukuna, berak nahi duen 
neurrian eta denboretan. 

Gizonen pentsamenduez eta erakaspenez, gauza bera erran othe daite-
ke? Gauza beren gainean, zenbat sinheste, bat bertzearen kontra dohazi-
nak eta zenbat guduka! Erraiten badu batek mundua Jainkoaz egina dela, 
bertze batek dio ez dela mundua nihortaz ere egina, bainan bethitik 
dela. Batek erraiten badu, gure arima bethikotz egina dela, ez direla 
guziak heriotzean akabo, badela bertze bizitze bat, zorionezkoa onen-
tzat, zorigaitzezkoa gaixtoentzat, huna bertze bat erranen daukuna, gor-
phutza hiltzearekin, ez dela deus gehiago gelditzen; azken hatsa emai-
tearekin, denak akabo, arima deitzen duguna ere, gorphutzeko bizia 
bezala. 

Hanbat dire gizonaren argiak, ilhunbez inguratuak; hanbat, haren 
izpiritua laburra, bere burua beizik nausitzat ezagutu nahi ez duenean! 

154 Ikusten dugunean beraz, dotrina bat, erakaspen bat, gizonen zo-
zietate baten sinhestea, gerla, gudu eta gertakari guzien erdian, bethi 
bera eta mudantzarik gabe egoiten, erraiten dugu: Erakaspen hau ez 
da gizonena, Jainkozkoa da! 

Bertze gauza guziak mudatzen diren denboran; sinheste eta erakas-
pen bat bertze sinheste eta erakaspen baten kontra; batzuek bertzekin 
gerlan; bat xoilki, hemezortzi ehun urthe hautan, bethi xutik, bethi be-
ra, bethi buruzagi berekin, bethi hazkar eta mudantzarik ttipiena ere 
gabe, gudu eta gerla guzien erdian, ai! hori Jesu-Kristo Jainko Gizon 
eginaren obra da! Jesu-Kristoren eta haren Elizaren erakaspena da! 

Horra zer dugun ikusten Eliza Katolikoaren ixtorioan. 
Apostoluek bere odolaren lekukotasuna eman zuten Jesu-Kristoren 

Ebanjelioaren hitz bat ere kanbiatzera utzi izan zuten baino lehen. Hi-
rur ehun urthez Aita Sainduek, Aphezpikuek, martirek bere odola ixu-
riz erran zuten: Hori da gure sinhestea eta azken hatseraino atxikiko 
dugu, zeren Jainkozkoa baita. 

Martiren eta odol ixurtzearen denbora akabo da. Paganoek bere 
errabia higatu dute, Elizaren erakaspen sainduari den gutieneko kol-
perik ekharri ahal izan gabe. 

Ez dire hargatik oraino Elizaren guduak akabo; bainan ez gaite-
zen lotsa. Eliza Jainkoaren obra da eta bethi bera egonen da, zeren 
Jainkoa bethi bera baitago eta ez baita kanbiatzen: Ego Dominus et 
non mutor. 

Nork konda detzazke, Elizaren bi-garren mendetik lekora izan di-
ren eresiak? Huna Gnostikak; gero Arius. Heldu dire ondotik Pelage 
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eta Donat, eta bertze hainitz oraino Elizaren erakaspena pondu batean 
edo bertzean mudatzea bilhatzen dutenak. S. Agustinek dio, bazirela 
haren denboran, laur hogoi eta zortzi eresia edo Erlijione katolikoaren 
kontrako erakaspen, eta aithortzen du ez dituela oraino guziak eza-
gutzen. 

Eresia hoikien ixtorioa hemen eman gabe, xoilki erran dezagun, 
Elizaren erakaspenaren kontrako gezur baten ondotik bertze hamar sor-
tzen zirela. Egia bethi bat eta bera da; bainan gezurrak hainitz alder-
di ditu eta hainitz itxura hartzen ditu. Hori da gezurraren seinaleta-
rik bat. 

155 Eliza bere erakaspenean bethi bera dagon denboran, zertako eta 
nondik hoinbertze mudantza eretikoen erakaspenetan? Zeren, Eliza-
ren erakaspena Jesu-Kristoren hitzaren gainean hazkarki finkatua den 
denboran, eretikoen erakaspenak gizonen asmu eta pentsuak baitire eta 
hainitz aldiz, gizonen pasionetan baitute bere hastea. Horra zertako 
diren hain mudakorrak, hala nola baitire, itsaso hegietan, harat eta 
hunat ur handiak ibiltzen dituen hare metak. 

Zer ziren Photius, Luther, Kalbin, Henri VIIIna, Ingletarreko erre-
gea, eta bertze asko bere urguluaren edo pasione zikinen asetzeko Eli-
zatik urrundu direnak? Hauk eta haukien idurikoek zer galdegiten zu-
ten? Bi hitz hauk xoilki Elizak onhets zetzan: Elizak orai arte eraku-
tsi duena ez da egia.— Elizak orai arte debekatu duen gauza hori zilhe-
gi da. 

Bi hitz horiek erran baino lehen, nahiago izan du Elizak Europa-
ren erdia bere galtzarretik atheratzera utzi. Bainan, Jesu-Kristok eraku-
tsi egia, bethi oso, bethi garbi begiratu du; eta azkenean, bitoria eta 
trionfa egiarentzat eta fede garbiarentzat dire(l). 

Ez othe dauku horrek berak ikustera emaiten Eliza Jainkoaren obra 
dela? Gizonek ez dute ohi hola egitea. Zerbeit irabazi iragankor mun-
du huntan balinbadute, hartan baratzea laket zaiote, eta hala behar 
bada, bere sinhestea eta pentsamenduetan egun guziez mudatuko dire. 

Bainan huna Jainkoaren egiazko lana. Badu hemezortzi ehun urthe 
eta gehiago, Jesu-Kristok erran ziotela Jaun Doni Petriri eta bertze 
Apostolueri: Zohazte eta bazter guzietan predika zazue ene Ebanje-
lioa; badu hemezortzi ehun urthe, bethi Ebanjelioa bera Aita Sain-
duek eta Aphezpikuek predikatzen dutela; hemezortzi ehun urthe, 

(1) Haec est victoria quae vincit mundum fides nostra. (I Joan. V, 4). 
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Credo edo sinhesten dut bera munduko bazter eta leku guzietan kan-
tatua dela!... 

Bai erran dezagun berriz ere goraki: Hori Jainkozko obra da. Mu-
dakorrak dire gizonen erakaspenak, gizonak berak hala direlakotz. Jain-
koarenak ez dire mudatzen, Jainkoa bethi bera eta egia bera delakotz: 
Ego Dominus et non mutor. 

233 



BORTZ-GARREN KAPITULUA 

Ez da egiazko Eliza bat baizen 

156 Jainkoa, bat da; behar dute beraz haren obra guziek bere baitan 
ekharri haren bakartasunaren seinalea; guzien gainetik seinale hori 
aurkitu behar dugu Jesu-Kristoren Elizan, zoina baita munduan egin 
dituen gauzetan miresgarriena. 

Katiximan irakurtzen dugu: Ez da Jainko bat baizen eta ez daite-
ke izan gehiago. Gisa berean erranen dut: Ez da Eliza bat baizen. 

Zertako bada hori? Zeren egiazko Eliza Jainkoaz xoilki establitua 
izan baititake, eta ez baitu Jesu-Kristok bat baizen establitu. Bertzal-
de ez daiteke Jainkoa bere buruarekin, edo egia egiarekin, gauza be-
raren gainean gerlan izan. Zoroa eta adimendu gabea laiteke beraz 
erran lezakena, badirela Erlijione, Eliza egiazko bat baino gehiago, bai-
tezpada sinhetsi eta predikatu behar diren gauzen gainean, bat bertze-
aren kontra dohazinak. 

Aintzineko kapituluetan erran dugu badela Eliza bat Jesu-Kristok 
berak establitu izan duena, zerurat igan baino lehen. Eliza hori Jain-
kozkoa dela frogatua izan da Apostoluen, Martiren eta bere iraupen 
mirakuiluzkoaren lekukotasunez. Eta ez da Eliza hori baizen. 

Jesu-Kristoren hitza da: «Ez da izanen artalde eta artzain bat bai-
zen». (1) 

Nausi Dibinoaren ondotik, Jaun Doni Paulo Apostoluak erran du: 
«Ez da Jainko bat, fede bat, eta bathaio bat baizen»(2). 

Erraiten dugu ere Jesu-Kristoren eta Apostoluaren segidan: Jesu-
-Kristoren Elizan ez da buruzagi bat baizik, fede edo sinheste bat bai-
zik, eta sakramendu berak. Hirur gauza horiek horrela hartu nahi ez 
lituzkena, Eliza egiazkoaz kanpo laiteke. 

(1) Fiet unum ovile et unus Pastor. (Joan. X, 16). 
(2) Unus Dominus, una fides, unum baptisma. (Ephes. IV, 5). 
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1° Lehenik, Elizaren Buruzagia bakarra da, Aita Saindua, Jaun Do-
ni Petriren ondoko zuzenezkoa, Jesu-Kristoz beraz lurraren gainean, 
bere Bikariotzat ezarria. Itzul detzagun begiak leku eta bazter guzie-
tarat; ikus detzagun Europa, Asia, Afrika, Amerika eta itsaso zaba-
laren erdian diren munduko bertze zathiak; Giristino Katoliko guziek 
Erromari buruz dituzte begiak eta bihotzak itzultzen. Han da hekien 
arimen Aita, Aphezen Apheza, Aphezpikuen Aphezpikua, Katoliko gu-
zien buruzagia. 

157 Aphezpiku guziek haren ganik dituzte bere podoreak; haren ga-
nik Ebanjelioa predikatzeko kargua; haren ganik ere Aphezen egite-
ko botherea. Hura gabe deus ez daiteke Jesu-Kristoren Elizan. Jesu-
Kristoren Bikarioa eta haren ordaina da lurraren gainean. 

Zoin ederki ageri den hemen Jainkoaren eskua! Nork bada, baizen 
Eliza egin duenak berak, atxik detzazke gisa hortan bazter guzietako 
jende eta populuak esku eta nausitasun beraren pean? Ez balitz nau-
sitasun hori Jainkoak establitua, hain indartsua eta hain ongi obeditua 
othe laiteke? 

Eliza ganik berexi diren populuek badituzte Errege eta Enperadore 
bezinbat buru: horra zertako, bakotxa bere alde dohan Erlijioneko gau-
zetan; horra zertako, hoinbertze artalde eta hoinbertze artzain, Jesu-
-Kristok bat bakarra nahi izan duen denboran. 

Eliza bakarra da; eta Eliza katolikoan xoilki aurkitzen da bakar-
tasunaren eta batasunaren seinale hau: Ez du buruzagi bat baizen, Aita 
Saindua. 

2° Eliza katoliko guziak eta haren menbro guziek fede eta sin-
heste bera dute. Egia, bat da. Ez ditezke bi egia izan gauza baten gai-
nean, gisa eta alderdi berean kontsideratua denean. Gorphutz bat, zoin 
nahi, kontsideratzen dugunean bere koloreaz den bezinbatean, ez dai-
teke hartaz egiazki erran, dela xuria eta beltza, denbora berean eta za-
thi berean; da xuria edo beltza, edo menturaz, ez bat ez bertzea; bai-
nan xuria balinbada, ez da beltza, eta beltza balinbada ez da xuria. 

Gisa berean Erlijioneko egien gainean. Etsenplutzat: egia balin-
bada Jesu-Kristo hilen artetik phiztu dela, ez daiteke kontrarioa egia 
izan; egia balinbada, penitentziako sakramenduak barkatzen dituela 
bekatuak, kontrarioa gezurra da eta hola bertze guziez. 

Jesu-Kristo lurrerat ethorri da, dudarik gabe bere heriotzeaz gure 
erosteko, bainan ethorri da ere, egia eta zeruko bidea gizoneri erakus-
teko. Bethe ondoan berak lehenik, Jainkozko misione hori, eman dio-
te horren kargua Apostolueri eta hekien ondokoeri, erranez: Zohazte 
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eta argi zatzue populu guziak: Euntes docete omnes gentes. Eta joan 
dire Apostoluak, Jesusen erranaren gainean, munduaren bazter guzieta-
rat, bere Nausiaren Ebanjelio bera eta CREDO bera guziek erakusten 
zutela. Eta Elizaren menbro zenbeit edo buruzagietarik zenbeit errebe-
latzera heldu bazen, Jaun Doni Petrik eta haren ondoko Aita Sainduek 
errezibitu dute botherea Jesusen ganik, errebelatuen bide zuzenean 
emaitekoa eta fedean bere anaien hazkartzekoa(l). Eta horra zertako, 
hoinbertze mendeen buruan, bethi CREDO bera den oraino katoliko 
guzien gidaria eta Fedearen legea, munduko eliza guzietan, bethi hitz 
berekin kantatzen duguna. 

158 Zer kontsolazionea katolikoentzat bere bizia eta eternitatea finka-
tzen ahal izaitea, sekulan mudatzen ez den sinheste eta fede beraren 
gainean! 

Jainko bakar bat den bezala, eta buruzagi bakar bat dugun beza-
la, fede bakar bat ere: Unus Dominus eta una fides. 

Gauza eder hori kontsideratu ondoan, zer erran Lutherez, Kalbinez 
eta mende guzietako bertze eretikoez? Berexi dire egia bethi garbi era-
kusten duen Elizatik, arbuiatu eta ukhatu dute Aita Sainduaren Nau-
sitasun soberanoa; bakotxak nahi izan du Ebanjelioa esplikatu berarj 
zitzaion bezala, eta orduan izan dire, hekien artean, gizon bezinbat sin-
heste. Ez da hori egiaren seinalea eta zigilua, bainan bai gezurrarena. 

3° Eliza katolikoak mende eta leku guzietan sakramendu berak 
ditu bere haurren saindutzeko: zazpi sakramendu ezagutzen ditu, Jesu-
-Kristoz beraz establituak. 

Ez dugu batasun bera aurkitzen Eretikoen erlijionetan, hala nola 
Protestanten artean. Batzuek gehiago, bertze gutiago sakramendu on-
hartzen dituzte. Nork du egia hekien artean? Eta nahasmendu horiek 
zer erraiten dute, baizen Jesu-Kristoren legetik ilki direla, eta bako-
txa bere gogorat dohala? Dudatzeko da, guzietan lehena den sakra-
menduan berean, erran nahi dut bathaioan, sinheste bat eta bera othe 
duten Protestantek. 

Errex da orai ikustea, Eliza katolikoan xoilki aurkitzen dela, Jesu-
-Kristok bere Elizari eman izan dioen batasuna, bere sinhestean, buru-
zagian eta sakramenduetan. 

Horrek erran nahi othe du deus mudantzarik ez daitekela izan Eli-
za katolikoan? Bai; izan daitezke asko mudantza, bainan sekulan hirur 

(1) Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. (Luc. XX, 32). 
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gauza hoikien gainean. Aita Saindu bakar bat izan da eta izanen da be-
thi Eliza guziaren buruzagi; bethi sakramendu berak, bethi erakaspen 
bera fedezko gauzen gainean; erakaspen hori hargatik gero eta gehia-
go argitan emanez doha. Bainan konpreni dezagun ongi ez duela Eli-
zak egia berririk asmatzen; Jainkoak erakutsi diozkan egiak ditu xoil-
ki, denborarekin, gero eta klarkiago erakusten eta deklaratzen. 

159 Bertze asko gauzetan izan ditezke eta badire ere mudantzak. Gauza 
horrek behar du izan ongi konprenitua. Jesu-Kristok eman dio Elizari 
bere erakaspena: hori ez da mudatzen. Bainan goraxago erran dugun 
bezala, denborarekin hobeki argitan emanez doha, beharren arabera: 
hala nola, eretikoek egia bat ukhatzen dutenean, edo duda zerbeit iz-
pirituetan sortzen denean. Establitu ditu zazpi sakramendu: bethi berak 
dire, ez bat gehiago, ez bat gutiago. Buruzagi bat eman dio Elizari, 
lehenik Jaun Doni Petri eta gero haren ondoko zuzenak, Aita Sain-
duak; bethi hola doha. 

Bai; bainan gauza horietaz kanpo, badute Aita Sainduek Eliza gi-
datzeko kargua, denboren eta tokien beharren arabera. Horra nola Eli-
zako asko lege kanbiatzen eta mudatzen diren, fidelen beharrek eta 
onak galdegiten duten bezala. Elizetako ofizioak, Aphezen, Fraiden, 
Seroren jauntziak eta erregelak, horiek guziak dire gauza batzuek Aita 
Sainduaren gomendiorat eta juiamendurat osoki utziak direnak. Hala 
nola ere, barur eta mehe egunak, barur eta mehe egiteko moldeak, 
denboreri, lekueri, eritasuneri, jenden pobreziari eta beharreri beha-
tuz kanbia ditezke; horiek ere dire gauzak, Elizako buruzagien zuhur-
tziari Jesu-Kristok utzi dituenak. 

Horrela gertatzen da, Eliza Sainduak bertze orduz menturaz mana-
tzen zuena, ez baitu orai manatzen. Aita Saindu batek bere autorita-
teaz manatu duena, bertze Aita Saindu batek, bothere beraz, kanbia, 
muda dezake, denboren edo lekuen beharrak ikusiz. 

Bainan horiek dire giristino katolikoen gidatzeko erregela batzuek, 
Jesusen erakaspena eta sakramenduak bethi berak uzten dituztenak, 
eta Elizaren kalitate baitezpadakoeri unkitzen ez dutenak. 
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SEI-GARREN KAPITULUA 

Elizaz kanpo ez da salbamendurik 

160 Huna gauza bat hainitz premiatsua, ongi xehatu eta esplikatu behar 
duguna, ez dadien Elizaren erakaspena makur hartua izan, hainitzetan 
gertatzen den bezala. 

Jesu-Kristo gizon egina, gu ganat jautsi da munduaren salbatzeko 
eta argitzeko. Zerurat bere gizontasunarekin igan baino lehen, Eliza 
bat establitu izan du, bainan bat xoilki, Egia bera zenari zohakon be-
zala. Ez da fede bat, eta bathaio bat baizen: Una fides, unum bap-
tisma(l). 

Jesu-Kristoren fedeaz eta Erlijioneaz kanpo, haren bathaioaz eta 
bertze sakramenduez bertzalde, nihork ez du zuzenik ez bothererik ber-
tze erlijione baten erakusteko eta bertze sakramenduen establitzeko. 
Beraz, nork ere nahi baitu salbatu, behar ditu sinhetsi Jesu-Kristok 
erakutsi egia guziak, errezibitu haren bathaioa, eta egin harek mana-
tzen dauzkigun bertze gaineratekoak. 

Ordean, Eliza katolikoan eta hartan xoilki aurkitzen dire Jesu-Kris-
toren erakaspen eta lege guziak. Luzeki jadanik erran dugu gauza hori 
gorago. 

Hortik egia hau: Elizaz kanpo ez dela salbamendurik, ez daiteke-
naz geroztik Jainkoaren zerbitzari izan, haren hitzari eta legeari ja-
rraiki nahi ez dena: «Ez dezazuela uste izan, Jainkoa Aitatzat izanen 
duzuela, ez baduzue Eliza Amatzat». «Llala nola, dio S. Jeromek, ur-
holdean hondatuak izan baitziren, Noeren untzian ez ziren guziak, gi-
sa berean dire galtzen Eliza egiazkoan ez diren guziak». Gauza bera 
dio S. Krisostomok: «Jaun Doni Petriren eskuetan dire zeruko erre-

(1) Ephes. IV, 5. 
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sumako gakoak... haren fede bera duteneri, idekitzen diozkate zeru-
ko atheak»... 

Adimenduari berari bekhoz, zer da zuzenagorik? Zerurat behar ga-
re heldu. Jainkoaren Semea ethorri da lurrerat, guri bidearen erakus-
teko; zerurat igaitean, bere Elizari utzi dio, gu bide hortan gidatzeko 
kargua. Nork izan dezake, portu hortarat kontrako bidez heltzeko as-
mu zoroa? 

Soldadu batzuek gare guziak; Jesu-Kristo da gure aintzindaria. No-
la, soldadu ona izan daiteke, bere aintzindariaren manuen kontra eta 
bere buruaren alde dabilana? Jesu-Kristo da gure Nausia; nola izan 
dezakegu zerbitzari leialaren saria, ez bagare gure Nausiari jarraiki-
tzen? 

Erranen daut norbeitek: Erakaspen hori gogorra eta dorphea da. 
Zer? Ez daitekela nihor salbatua izan Jesu-Kristoren Elizaz kanpo? No-
la orduan erraiten ahal dugu Jainkoa Aita on bat dela? Zer? damna-
tuak, ifernurat joaitekoak direla, Eliza katolikoan sorthuak eta bathai-
atuak ez diren guziak? Damnatuak ere Protestanten eta Xizmatikuen 
artean altxatuak izan ondoan, erakutsia izan zaioten Erlijioneari fede 
onean jarraiki izan direnak? 

Bainan ez; ez du sekulan Elizak holakorik erakutsi. Hola mintzo 
direnak, gezurrez jazartzen zaizkigu, edo ez dute Elizaren erakaspena 
ezagutzen. 

Hek zer nahi erranikan ere, guk dioguna da, Jainkoa justua bezin 
ona dela, eta ez dela nihor galdua izanen, non ez den bere faltaz. 
Huna zer dion Elizak: Nor eta ere baitago egiazko Elizaz kanpo, be-
re faltaz, dakielarik gezurrean dela, edo bederen funski dudatzen de-
larik; nor eta ere baitago, nagitasun eta lazakeria handizki hobendun 
den batez, egiaren bilhatzeko lehia eskasez, berak hala nahi duelakotz, 
Eliza katolikoaz kanpo, gauza premiatsu horren gainean argitua izan 
nahi gabe; hura ez daitekela izan salbatua. Hura egiazki hobendun eta 
handizki hobendun da, ez duelakotz nahi Jesu-Kristoren bidea segitu 
edo bederen bilhatu. 

Deus gehiago erran gabe, bere zorteak Erlijione katolikoaz kanpo 
sor-arazi dituen Eretikoez, zenbat Eskualdun mentura huntan gerta 
ditezkenak! Hor hemenka ibili izan dire; leku hainitz ikusi dituzte; 
diru bilha zabiltzalarik, bere haurtasuneko erakaspen sainduak ahantzi; 
hainitz gauza tzar Erlijionearen kontra entzun eta menturaz irakurri. 
Fedea emeki emeki ttipituz joan da hekien baitan; duda zenbeit he-
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kien izpirituetarat ethorri: urgulu suerte bat hartu, ustez bederen, le-
henagoko lagunez gorago emaitea zela, hekien fedeari ez jarraikitzea! 

Oi! Eskualdun maiteak! Zenbat holako, Ameriketan edo bertze 
nonbeit, diru pixka bat bildu dutenen artean! Zenbat, uste dutenak 
bere burua altxa, arbuiatuz, ez bada bihotzez bederen kanpoz eta idu-
riz, bere haurtasuneko sinheste saindu eta kontsolagarria! Urguluak 
xoilki gidatzen baditu, oi! zenbat hobendun litezken Jaionkoaren ain-
tzinean! Zerbeit duda sartu othe da egiazki hekien izpirituetan, fedez-
ko gauzen gainean? Hala bada, ez ditezke bake osoan izan. Bilha de-
zatela beraz lañoki, othoitzean, umiltasunean eta kontseilu onetan, be-
re haurtasuneko eta lehen komunioneko fedea eta sinhestea. Ez daite-
zela ahalge izan bere Aphezen erakaspenen entzuteaz eta hekieri jarrai-
kitzeaz. Bere adixkide hoberenak dituzte. 

Bertzela eginez, zer hirriskutan emaiten duten bere salbamendua! 
Hobeki erraiteko, zoin zoroki dohazin ifernurat, zeren ez baititazke, 
hek, fede on osoan izan! 

162 Nola, asko denboretan eta bereziki azken denbora hautan, Eliza 
katolikoa gaizki bilhatua izan baita, hemen esplikatzen dugun erakas-
penaren gainean, eman dezagun oraino zerbeit argi; ene iduriz. ez da 
alfer eta debalde izanen. 

Salbatzailearen hitz garratz hauk irakurtzen ditugu Ebanjelio sain-
duan: «Zorigaitz hiri, Korozain, zorigaitz hiri, Bethtzaide. zeren zuen 
artean eginak izan diren mirakuiluak, Tirreko eta Sidoneko hirietan 
eginak izan baziren, aspalditik egina izanen baitzuten penitentzia!... 
Erraiten dautzuet hortakotz, juiamenduko egunean, Tir eta Sidon ez 
dire zuek bezin garrazki juiatuak izanen»(l) . 

Jesu-Kristoren hitz hauk ongi ikustera emaiten daukute, gutarik bako-
txa juiatua izanen dela, ez gure sor lekuaren eta gure burasoen Erli-
jionearen arabera, bainan bai, Jainkoaz emanak izan zaizkigun argi, 
grazia eta laguntzen arabera. 

Huna oraino Jesu-Kristoren bertze hitz bat ongi erraiten daukuna 
haren urrikalmendua hedatzen dela fede ona eta bihotz zuzena duten 
guzien ganat. Soldaduen aintzindari baten fedeaz mintzo zen Salba-
tzailea, eta hura zen paganoa: «Egiaz erraiten dautzuet ez dudala hoin 
fede handirik aurkitu Israelen berean. Hortakotz erraiten dautzuet 

(1) Vae tibi Corozain: vae tibi Bethsaida; quia si in Tyro et Sidone factae 
essent virtutes quae factae sunt in vobis, olim in cilicio et cinere poenitentiam 
egissent. Verumtamen dico vobis: Tyro et Sidoni remissius erit in die judicii 
quam vobis. (Matth. XI, 21-22). 
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hainitzak ethorriko direla, iguzkia sortzen eta gordetzen den tokieta-
rik, eta ungi ethorriak izanen direla zeruko erresuman, Abraham, Isaak 
eta Jakobekin; eta erresumako semeak, hek izanen direla kanpoko 
ilhunbetarat aurtikiak: han izanen dire nigarrak eta hortz karraskak»(l). 

Hemen ere Jesusek erraiten dauku bakotxa juiatua, sariztatua edo 
gaztigatua izanen dela bere obren arabera. 

163 Behar dire Elizan bi gauza kontsideratu: gorphutza eta arima. Eli-
zaren gorphutzeko dire, bathaiatuak direlarik, Eliza egiazkoa ezagu-
tzen eta haren fedea besarkatzen duten guziak. Hala nola gu guziak 
Eskual-Herrian, eta gutiz gehienak gure Frantzian. 

Bainan horietaz bertzalde, izan ditezke eta egiazki hainitz eta hai-
nitz badire, gu bezala agerian eta kanpoz Elizaren menbro izan gabe, 
Eliza hori ezagutzen ez dutelakotz, hargatik Elizaren ariman direnak; 
erran nahi dut, fede onean eta bere ustez egian direlarik, bertze Erli-
jione bat segitzen eta pratikatzen dutenak. Uste dute ongi egin; eta 
segurki katoliko egin litezke, balakite bide tzarrian dabiltzala. 

Arima zuzen eta fede oneko horiek, ahal bezain ongi, eta emanak 
zaizkoten argien arabera, segitzen badute Jainkoaren legea eta nahia; 
ekharriak badire, Jainkoak hekien ganik galdegiten duenaren egitera 
ezagutzen duten bezin laster; ihes egiten badute gaizkiari, jarraikitzen 
ezagutzen duten ongiari, segurki salbatuak izan ditezke. Badute hek 
gutiziazko bathaioa; bihotzez, egiazki Jesu-Kristoren Elizan dire, nahiz 
ez diren hala iduriz eta kanpoz. 

Bethi egia izanen da hargatik, ez dela Elizaz kanpo salbatzeiik; ezen 
fede oneko arima horiek guziak Elizaren haurrak dire, berek ez daki-
telarik. Bere nahiaz, bere gutiziaz, Jesu-Kristorenak dire, ekharriak di' 
renaz seroztik Jainkoaren nahiaren egitera ezagutzen duten bezinba-
tean. Ez; ez dire galduak izanen, bere sortzearen ixtripu batek Eliza-
ren gorphutzaz kanpo eman dituelakotz. Zer nahi erranik ere gure 
etsaiek, hori da Elizaren erakaspena. 

Gozo handi bat zaiku erraitea, iduriz gu ganik urrunduak direneta-
rik asko, arimaz eta bihotzez gurekin direla, gure anaiak, berek ez 
dakitelarik, eta Jesu-Kristoren odol salbagarriaren probetxuak ageri den 
baino urrunago hedatzen direla. 

(1) Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Israel. Dico antem vobis 
quod multi ab Oriente et Occidente venient, et recumbent cum Abraham et 
lsaac et Jacob in regno coelorum. Filii autem regni ejicientur in tenebras ex-
teriores; ibi erit fletus, et stridoi dentium. (Matth. VIII , 10-12). 
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Horiek esplikatu eta ongi xehatu ondoan, egia gelditzen da bethi 
kapitulu hunen hastapenean erran duguna: Ez da egiazko Elizaz kan-
po salbamendurik; erran nahi da, ez daiteke izan salbatua, egiazko Eli-
za ezagutzen duelarik hartan sartu nahi ez dena, ez eta ere, bere Erli-
jione faltsoaren gainean duda funtsezkoak dituelarik, umilki, fede 
onean, eta othoitzean, egia bilhatu nahi ez duena. 
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ZAZPI-GARREN KAPITULUA 

Aita Saindua, Elizaren buruzagia 

Bere Eliza establitu duenean Jesu-Kristok bilkura edo zozietate bat 
nahi izan du egin; bilkura bat, zozietate bat zoinaren menbro guziek 
gorphutz bat egiten baitute fede beraren sinhestean eta sakramendu 
beren partaliertasunean. Bainan, bilkura bat bada Eliza, behar zaio 
buruzagi bat; bilkura hortan, guziek fede, sinheste, dotrina bera du-
tenaz geroztik behar dute irakastaile bat, eta hura bakarra, Eliza ba-
karra delakotz, sekulan mudatzen ez dena bere erakaspenean. 

Jesu-Kristo Jainko eta gizon den bezala, erran daiteke ere, lurrean 
establitu duen Eliza, Jainkoaren eta gizonen bilkura bat bezala dela. 
Jesu-Kristo da egiazki Elizaren lehen buruzagia. Hura da burua; gu 
guziak fede dunak, Elizaren gorphutza. 

Bainan Jesu-Kristo bere gizontasun ageri zenarekin igan da zeru-
rat. Utzi behar izan du beraz bere ordain bat Eliza katolikoaren buru 
izanen dena; buru bat ageri dena, zoinaren erakaspena izanen baita 
gure gidaria. 

Hura da Jesu-Kristoren Bikarioa, AITA SAINDUA. 
Aintzineko edo buruzagi hori gabe, desegina laiteke laster Elizaren 

batasuna. Bakotxa ber pentsueri jarraikiz, balitezke zalhu, buru eta gi-
zon bezinbat sinheste eta Erlijione. Hori gertatu izan da Protestanten 
artean, ez dutelakotz buruzagi bat Jesu-Kristok emana, bethi Fedez-
ko sinheste bera, Jainkozko botere batez erakusten ahal duena. 

Gauza hau agerian da. Gorphutz bat ez daiteke bizi, arima berekin 
izan gabe. Ez da ere gorphutz oso bat izaiten ahal buru bat gabe. Gisa 
berean Elizaz; lurraren gainean bizi diren gizonen bilkura edo zozieta-
teari baitezpada behar zaio buru bat, lurrean dena eta ageri dena. 

Ederki erakusten dauku gauza hori, S. Thomas Dotor handiak; 
«Dudarik ez da, Jesu-Kristok ditu guziak egiten Elizan; harek du ba-
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thaiatzen, harek ditu bekatuak barkatzen; hura da egiazko Apheza ku-
rutzeko aldarearen gainean sakrifikatua izan dena; haren bothereaz da, 
egun guziez haren beraren gorphutza gure aldareen gainean kontse-
kratua. Eta nola ez baitzen hargatik fidelen artean egoitekoa bere gor-
phutz ageri zenarekin, hautatu ditu bere Aphezak, haukien medioz sa-
kramenduak giristinoeri emanak izaiteko. Arrazoin handirekin beraz, 
bere gorphutz ageria Elizari gordetzearekin, gizon bati eman behar 
izan dio, Eliza guziaz artha hartzeko kargua, haren izenean eta haren 
Bikario bezala»(l). Ez daiteke ederkiago mintza. 

Erran dezagun nola hautatu eta bere bothereaz dohatu zuen Jesu-
Kristok Elizaren buruzagia. 

Elizaren lehenbiziko buruzagia Jaun Doni Petri izan da. 

Galdegiten zioten egun batez Jesu-Kristok bere Apostolueri, zer zen 
jenden ustea haren gainean, eta berek ere norentzat zagokaten: «Vos 
autem quem me esse dicitis?» Simon Petri, Izpiritu Sainduaz argitua, 
ez da dudarik, hurbildu zen Jesusen ganat, eta erran zion fedezko eta 
adorazionezko hitz eder hau: «Zu zare Kristo Jainko Biziaren Semea» 
(2). Amodioekin erran zion Jesusek: «Dohatsua zare, Simon Joane-
sen semea, zeren ez baidautzute haragiak eta odolak erakutsi egia hori, 
bainan bai ene Aita zerukoak. Eta nik erraiten dautzut: zu zarela Pia-
rres edo Petri (erran nahi baita harria), eta harri horren gainean ja-
rriko dudala ene Eliza, eta ifernuko indar guziek ez dute deus egin 
ahalko haren kontra»(3). 

Ez daiteke deus izan Jesusen hitz horiek baino ageriagorik. 
Simon Piarres edo Petri hautatzen du Jesusek, zeren jadanik hau-

tatua eta bertzetarik berexia baita Jainko Aitaz, hunek eman diozkan 
argi bereziez. Harek, harek lehenik, Apostolu guzien artean, ezagutu 
eta adoratu izan du Jesu-Kristoren Jainkotasunaren mixterioa. Eta hor-
takotz, bertze guzietarik berexten eta guziak baino gorago emaiten 
duelarik, erraiten dio Jesusek: Eta nik zuri erraiten dautzut, zu zarela 
HARRIA, Elizaren zimendua eta sustengua. 

Jesu-Kristok, ikusi dugun bezala, izen berri bat eman zion Simoni. 
Deitu zuen Petri edo harria. Izen berri horren balioa hobeki agertuko 

(1) S. Thom. Sum. Contr. Gentil. Lib. IV, C. LXXVI. 
(2) Tu es Christus, Filius Dei vivi. (Matth. XVI, 16). 
(3) Beatus es Simon Bar-Jona; quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed 

Pater meus qui in coelis est. Et ego dico tibi quia tu es Petrus, et super hanc 
petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam. 
(Matth. VI, 17-48). 
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zaiku, orhoitzen bagare, Jesu-Kristo bera, Profetez, harria edo harro-
ka deitua izan dela. Ez othe dugu ikusiko hemen, Apostoluari izen 
bera emanez, bere orde osoki emaiten zuela? Bagintuzke hemen leku-
ko Origene, Tertuliano, Jerome, Krisostomo eta bertze hainitz Elizako 
Aita. 

«Zertako bada, dio ere Franziako izkribatzaile batek, emana zaio 
Simoni Petriren (harriaren) izena? Zeren hori baitzen Jesu-Kristoren 
beraren izena»(l) . 

166 Ordutik, behar zion Jesusek bere Apostolu berexiari bothere osoa 
eman izpiritualeko gauzetan. Hola egin zuen: ezen huna nola mintzo 
zaion berehala: «Emanen dauzkitzut zeruko erresumako gakoak: zer 
eta ere estekatuko (edo kondenatuko) baituzu lurraren gainean, este-
katua ere izanen da zeruan, eta zer eta ere barkatuko baituzu lurrean, 
barkatua izanen da zeruan»(2). 

Iduri du, bere Jainkozko deretxo guziak ezartzen dituela Jesu-Kris-
tok, Petriren eskuetan: zuk izanen ditutzu zeruko gakoak; zuk eginak 
ontzat atxikiko ditut; zuk barkatuak, barkatuko, eta zuk kondenatuak 
kondenatuko ditut. 

Behin egin duena, ez du Jesusek guphidesten. Jaun Doni Petri 
bere ordain eman du, hala izanen da. 

Nahi badugu oraino hobeki ikusi, dezagun idek Jaun Doni Joane-
sen Ebanjelioa, hogoi eta bat garren kapituluan. Jesu-Kristo phiztua 
zen ordukotz, eta dizipulueri agertu zen Tiberiadeko itsaso hegian. 
Bere Elizaren buruzagi izaiteko hautatu duenari galdegiten dio: Si-
mon, Joanesen semea, maite nauzu bertze hauk baino gehiago? — Bai, 
Jauna, dio Petrik, badakizu maite zaitudala. Eta Jesusek erraiten dio: 
Bazka zatzu ene bildotsak: Pasce agnos meos. — Galdegiten dio be-
rritz ere: Simon, maite nauzu? — Bai, Jauna, badakizu maite zaitu-
dala. — Eta Jesusek berritz ere: Bazka zatzu ene bildotsak. — Hirur-
-garren aldikotz galde bera egiten dio Jesusek: Simon, Joanesen se-
mea, maite nauzu? Eta orduan Apostoluak: Ah! Jauna, zuk, guziak 
dakizkatzuna, badakizu maite zaitudala. — Eta huna Jesusek o\duan 
erran zion hitza: Bazka zatzu ene ardiak: Pasce oves meas(3). 

(1) L'Infaillibilite par M. de S. Bonnet. 
(2) Et tibi dabo claves regni coelorum. Et quodcumque ligaveris super te-

rram erit ligatum et in coelis; et quodcumque solveris super terram erit solu-
tum et in coelis. 

(3) Joan. Cap. XXI, 15-17. 
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Azken hitz horietaz, Jesu-Kristok ezartzen du Jaun Doni Peti\ 
Eliza guziaren buruzagi. Ezen, bildotsak dire giristino eta fede-dun gu-
ziak: Ardiak aldiz dire Apostoluak eta Aphezpikuak. Batzuen eta 
bertzen artzaina eta bazkatzailea egiaren erakaspenaz, Jaun Doni Petri 
izanen da: Pasce agnos meos... Pasce oves meas. 

Horra Elizaren lehenbiziko buruzagia, lehenbiziko Aita Saindua. 
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ZORTZI-GARREN KAPITULUA 

Aita Saindua ez daitekela errebela Erlijioneko gauzetan 

167 Ikusi dugu, Aita Saindua da Elizako fidel guzien gidari eta Nausi 
izpirituala, hain egiazki nola Jesu-Kristo bera; ezen haren Bikarioa da, 
haren kargua du lurraren gainean. Aita Sainduari zaio Eliza guziari ma-
natzea; erraitea, erakustea, zer behar den sinhetsi eta zer egin. 

Aita Saindua Jesusen hitzaz, Elizaren zimendua denaz geroz, ha-
rek badu, fidelen eta Aphezpikuen egian argitzeko kargua, ez daite-
ke, bertze gizonak bezala, enganakor izan haren karguari baitezpada 
dohazin gauzetan. Zer bilhakatzen da etxe bat, zimendu faltsoa eta 
lerrakorra duenean? Laster, zimenduak eskastearekin, lurra behera joai-
ten da. Hala hala laiteke Elizaz, haren zimendua den Aita Saindua 
erorkorra eta enganakorra balitz Fedezko gauzetan. 

Ez dezagun holako beldurrik izan. Fiador dugu Jesu-Kristoren be-
raren hitz hau: «Zu zare harria, eta harri horren gainean jarriko eta 
altxatuko dut ene Eliza, eta ifernuko indarrek ez dute garaituko»(l). 

Huna oarino Jesu-Kristoren bertze hitz bat. Othoitz egin dut zu-
retzat, dio Jaun Doni Petriri, ez dadien ttipi eta flaka zure fedea, eta 
zuk, konbertitu zaren ondoan, finka eta hazkar zatzu zure anaiak fe-
dean(2). Nork ez du ikusten, hitz hautaz oraino, Jaun Doni Petri dela 
bere anaien, erran nahi da, Apostoluen eta dizipuluen, fedean hazkar-
tzeaz kargatua: Confirma fratres tuos. Eta ez dadien bera fedean erre-
bela, Jesu-Kristok othoitz egin du harentzat: Ego rogavi pro te, ut 
non deficiat fides tua. Uste izan othe dezakegu Jesusen othoitza indar 
gabe izan dela? 

(1) Matt. XVI, 18. 
(2) Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus, 

confirma fratres tuos. (Luc. XXII, 32). 
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Galdegiten dut orai, bai aintzineko kapituluan, bai huntan entzun 
ditugun Jesusen hitz hoikien ondotik: Aita Saindua, Fedezko gauze-
tan, eta gaizkiaren eta ungiaren erregelan, engana othe daiteke bera, 
edo engana othe gaitzazke? Ikusi dugu, Aita Saindua da Jesu-Kristo-
ren ordaina eta Bikarioa munduan: Verum Christi vicarium. Eta ha-
rek, Jesu-Kristoren izenean eta haren autoritatez mintzo zaikularik, en-
ganatzen eta gezurrezko bidetan gidatzen ahal gaituela? Erran behar 
ginduke orduan, Jesu-Kristok berak enganatu gaituela, Aita Saindua 
erakustaletzat eta gidaritzat eman daukunean; erran behar ginduke, 
Petrirentzat egin duen othoitza ez dela entzuna izan. 

168 Jainkoaren nahia izan da, dio S. Agustinek, Jaun Doni Petri ha-
ren ordaina izan dadien Elizan. Jainko Aitak, bere Semea, Berbo Di-
binoa egorri du lurrerat, izan zadien egiazko Erlijionearen iguzkia eta 
argia. Gisa berean, Jesu-Kristok, zerurat igaitean, lurrean utzi du Aita 
Saindua, egiazko Erlijionearen zimendu ageri dena, erakaspenaren ithu-
rri garbia, Jainkoaren urrikalmenduaren minixtroa, sakramenduen 
emailea berak edo bertzez; hitz batez, Jainkoaren dohain guziak, Eli-
zaren gidatzeko eta arimen salbatzeko eskuetan dituena. 

Pio IX a k erraiten zuen, urthe berri egun batez, Frantses armadako 
aintzindarieri: «Jainkoak hartu du Bikario bat lurrean, eta Bikario hura, 
ni naiz». 

Egun batez, aphez saindu bat, mendian zabilarik, aurkitu zuen mu-
tiko gazte bat eta galdegin zion: Badakizu zer den Aita Saindua? — 
Segurki, badakidala zer den Aita Saindua: Aita Saindua da Jesu-Kris-
to lurraren gainean. 

Artzain gazte horrek Eliza katoliko guziaren sinhestea emaiten zuen 
hitz hortan. Bai, egia da: Aita Saindua, Jesu-Kristo bera da lurraren 
gainean; Aita Sainduarekin ez dena, ez daiteke Jesu-Kristorekin izan; 
Aita Saindua Eliza guziaren burua da: Totius Ecclesiae caput. 

Nola, gure gorphutzean, burua baita zathi bereziena, nahiz ez den 
gorphutz guzia; gisa berean, Aita Saindua Elizan. Bera bakarrik ez da 
beraz Eliza guzia, bainan hura da burua. Haren ganik heldu dire gu-
ziak; erakaspenak, sakramenduen minixtroak, Izpiritu Saindua, salba-
mendua; ez, bere baitarik zerbeit duelakotz, bainan, zeren Jesu-Kris-
toren ordaina eta Bikarioa baita. Hari erraiten ahal dugu, erran behar 
dugu, Jaun Doni Petrik Jesusi erran zioen hitz hau: «Noren ganat 
joanen gare? Zuk ditutzu bizitze eternaleko hi tzak»(l) . 

(1) Ad quem ibimus? Verba vitae aeternae habes. (Joan. VI, 69). 
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Behar dugu hargatik hemen Elizaren erakaspena xehatu, eta ilhun-
berik utzi gabe, ungi esplikatu. 

Dudarik ez dugu egiten, Erlijioneaz kanpoko gauzetan, Aita Sain-
dua, bertze gizon guziak bezala, errebela daitekela; aithortuko dugu 
ere, gauza horietan, bertze hainitz gizon izan ditezkela eta badirela ere, 
hura baino argituagoak. 

169 Jesu-Kristok Aita Saindua eman izan duenean, Elizaren erakaspena-
ren erakustaile eta argi ezin ilhunduzkoa, ez da gauza horietaz mintza-
tu nahi izan; hoikietan utzi du gizona, bere adimenduaren indarrez 
baliatzera, bere libertate osoan; nahiz bethi, bainan bertze molde ba-
tean, egia haren ganik heldu den; hura delakotz egiaren ithurria, eta 
mundua erregelatzen duten lege guziek haren baitan dutelakotz bere 
hastapena. Bainan, Eliza establitu duenean bilhatu duena, hau izan da: 
Elizaren ahoz gizoneri erakustea, zer behar duten sinhetsi eta zer be-
har duten egin, zerurat heltzeko. Guk xoilki dioguna, hau da beraz. 
Aita Saindua Eliza guziaren buruzagia da, fidelena bai eta ere Aphe-
zena eta Aphezpikuena: Bazka zatzu bildotsak... Bazka zatzu ardiak: 
Pasce agnos... pasce oves. Harek du ere kargua, errebelatzen direnen 
bide zuzenean emaitekoa: Confirma fratres tuos. 

Erlijioneko gauzetan beraz gidatzen gaituenean; zerbeit erakusten, 
ez, bertze gizon batek bezala, bainan Aita Saindu bezala; zerbeit ma-
natzen daukunean, Elizaren buruzagi bezala, gure arimen onarentzat, 
Jainkoaren izenean mintzo delarik, orduan ez daiteke errebela, ez de-
zake gezurra edo gaizkia erakuts, ez gaitzazke engana. Bertzela, Jesu-
-Kristo bera laiteke gure enganatzailea eta errebelatzailea, hertxiki ma-
natu daukunaz geroz Aita Sainduari jarraikitzea. 

Bainan, erranen dautazue, hori da Aita Sainduarentzat fagore, pri-
bilejio bat, handia eta handia. Bai: pribilejio bat miresgarria, bainan 
ez haren fagoretan; gure fagoretan. 

Jainkoak, bere Izpirituaz laguntzen badu Aita Saindua, guretzat 
egiten du. Eta erranen dut, Jainkoak hori zor diola bere justiziari. Je-
su-Kristoren manuz behar ditugu Aita Sainduaren erakaspenak sin-
hetsi, behar dugu haren legeri obeditu, hitz batez, behar ditugu gure 
adimenduak eta bihotzak haren autoritatearen aintzinean aphaldu. 

Hola denaz geroztik, guri dauku zor Jesu-Kristok, berak eman dau-
kun buruzagi eta gidariak ez gaitzan erabil gezurraren eta gaizkiaren 
bidetan. 
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Ez dugu beldurrik izaiten ahal. Jesu-Kristok othoitz egin du bere 
Bikarioarentzat, ez dadien sekulan ilhun haren fedea: Ego rogavi pro 
te ut non deficiat fides tua... Bethi gu bide onetan hazkartzeko kar-
gua eman dio: Confirma fratres tuos. 

Aita Sainduari jarraikiz, Jesu-Kristori berari gare jarraikitzen. 
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BEDERATZI-GARREN KAPITULUA 

Sainduen partaliertasuna 

170 Eliza familia bat da. 
Ongi ordenatuak diren familia guziek bezala, badu bere buruzagia; 

zeruan, Jesu-Kristo, buruzagi ageri ez dena, bere odolaz Eliza establi-
tu eta finkatu duena; lurrean, Aita Saindua, Jesu-Kristoren Bikarioa 
eta lurraren gainean haren ordaina. Hori ongi ikustera emana izan da 
aintzineko kapituluetan. 

Bainan, familia batean, familia hartako menbro guziek bat egiten 
dute. Familiako onak eta aberastasunak guzienak dire. Gisa berean 
Elizan. 

Hori deitzen dugu Sainduen partaliertasuna. «Hainitz gare, zion 
Jaun Doni Paulok, gorphutz bat egiten dugunak, Jesu-Kristo baitan, 
eta batzuek bertzeen menbroak»(l). Apostolu berak dio oraino: «Ez 
dadiela gerlarik izan gorphutz hortan, bainan menbro guziek elgar la-
gun dezatela»(2). 

Aita bera dugu guziek, Salbatzaile bera, Izpiritu Saindu bera, ar-
gitzen eta saindutzen gaituena. Guziak, Jesu-Kristok establitu duen Eli-
za beraren haurrak gare. Beraz, Elizako on eta abantail guziak, guzienak 
dire. Othoitzek, obra onek, merezimenduek, horiek guziek tresor eta 
aberastasun bat egiten dute, eta Elizaren haur guziak hortaz baliatzen 
ahal dire. 

Ikus dezagun zer dohan, eta zer gertatzen den gure gorphutzean. 
Hainitz menbro badire gure gorphutzean, hainan ez dute gorphutz 

bat baizik egiten. Menbro bakotxa ez da xoilki bere onarentzat, bainan 

(1) Multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius mem-
bra. (Rom. XII , 5). 

(2) Ut non sit schisma in corpore, sed idipsum pro invicem sollicita sint 
membra. (Corinth. XII , 25). 
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gorphutz osoaren onarentzat. Begiek ez dute xoilki beretzat ikusten, 
bainan eskuak eta oinak argitzen eta gidatzen dituzte; oinak gorphutz 
osoarentzat dabiltza; gisa berean eskuez, belharriez eta bertzez. 

Konparazione horrek ikustera emaiten dauku Elizan gertatzen de-
na. On guziak guzien probetxutan dire. Odol berak gorphutza biziaraz-
ten eta sustatzen duen bezala, gisa berean, Izpiritu eta bizi bera da-
bila Elizaren menbro guzietan. 

Erran dugu, sinbesten dutean aurkitzen den, eta Elizak erakusten 
duen gauza hori deitzen dela Sainduen Partaliertasuna. Erran nahi othe 
du horrek, Elizaren menbro eta haur guziak sainduak direla? Ai! ez; 
badire hainitz gutartean, zoinen bizia ez baita Ebanjelioaren arabera-
koa, urrun da; hainitz badire bere giristino izena, bekatuan biziz, de-
sohoratzen eta aphaltzen dutenak. 

Hargatik, Elizaren sinhestean eta galtzarrean bizi direño, zilhegi 
zaiote, gehiago erranen dut, errex zaiote, nahi bezin bekatore handiak 
izan ditezen, Elizaren merezimenduetan partalier izaitea. Bekatuan di-
relarik ere, bertzen othoitz eta obra sainduak ez dire alfer hekientzat, 
ez dituzteño hautsi eta trenkatu, Elizari estekatzen dituzten lokarriak. 

171 Erranen dugu laburzki, zoin diren Elizaren merezimenduetan par-
te ez dutenak. 

jtik £ r r a n gaDe doha, Elizaz kanpo direla, lehenik, bathaiatuak izan 
ez direnak, nola baitire Paganoak, Juduak, Mahometanoak. Hek ez 
dute, ez dezakete den gutieneko ariarik izan Elizarekin. Jesu-Kristoren 
Elizaren athea, bathaioa da. 

2lk Elizaz kanpo dire ere giristino arnegatuak deitzen ditugunak, 
erran nahi da, Fede katolikoa ezagutu eta pratikatu ondoan, sahetse-
rat utzi eta arbuiatu dutenak. Horiek, berak eman dire Elizaz kanpo, 
eta hekien gainerat erortzen da Jesusen hitz garratz hau: «Norbeitek 
ni arnegatzen balinbanau, nik hura argenatuko dut ene Aitaren ain-
tzinean»(l). 

3 lk Elizaz kanpo dire ere Eretikoak. Hek dire giristino bathaiatuak, 
egia da; bainan bere izpiritueri eta sentimendueri jarraikiz, Fedezko 
egien artean hautatzen dutenak, batzuek onhetsiz eta bertzeak ez. Ez 
ditezke hek Elizaren haurrak izan, Fedezko egia guziak Jainkozko era-
kaspen beraren gainean finkatuak direnaz geroztik. Ez gare hargatik 

(1) Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram 
Patre meo. (Matth. X, 33). 
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hemen mintzo, nahi tzarrekoez baizen, eta ez, argi eta jakitate eska-
sez, uste gabean eta fede onean errebelatzen direnez. 

4 , k Xismatikoak: Elizaren sinhestea, baitezpada arnegatu nahi izan 
gabe, Eliza Katolikoa bere Amatzat, eta Aita Saindua buruzagitzat eza-
gutu nahi ez dutenak. Gure sinhestea, bere ustez bederen, atxiki nahi 
dutelarik, trenkatzen dute, Elizaren buruzagi den Aita Sainduarekin 
juntatzen gaituen esteka beharra eta baitezpadakoa. Burutik berexiak, 
ez ditezke Elizaren gorphutzeko menbro izan. 

Ezti zaiku erraitea, urrikalmendu handiak izanen dituela Jainkoak 
bai Eretiko bai Xizmatiko fede onean bizi direnentzat. Horietarik hai-
nitz onak izan ditezke. Ordutik, gorago erran dugun bezala, nahiz be-
re ethorkiak gezurrezko erlijione batean sorarazi dituen, bihotzez eta 
gutiziaz, Elizako arimaren menbro izan ditezke. 

5 l k Eskomunikoz joak. Hek dire, zerbeit bekatu edo krima han-
dien gatik, Elizak bere galtzarretik kanpo eman dituenak. Bekatu be-
rean direino edo hobeki erraiteko, eskomunikazioneko pena Elizaz al-
txatua ez deino, hek, zerbeit huts handien gatik, etxetik kanporat ema-
nak izan diren haur batzuen pare dire. Bainan errex zaiote Elizaren 
galtzarrean sartzea. Umilki, urrikiekin barkamendu eska dezatela; Eli-
za, Ama Saindu eta amultsuak bere besoetan errezibituko ditu, eta 
Jainkoak barkatuko diote. 

Safnduen partaliertasun eder horrek, non othe ditu bere mugarriak? 
Non baratzen da? Gure eta zeruko Sainduen artean, ba othe da bata-
sunik, eta guk, gure aldetik, deus egiten ahal othe dugu, othoitzez 
eta obra onez, purgatoriotako lezetan pairatzen duten arima gaxoen-
tzat? 

172 Ah! bai; Sainduen partaliertasunak besarkatzen ditu zerua, lurra eta 
purgatorioa. Guziek bat egiten dugu Jesu-Kristo baitan: guduan oraino 
lur hunen gainean garenek, purgatoriotan, bere hutsen azken zorrak 
pagatzen hari direnek, eta ere, zeruan jadanik bere sariaz eta zorionaz 
gozatzen direnek. 

Pentsamendu eder eta kontsolagarria! Bai gure eta Eliza guziaren 
sinhestea da, zeruko sainduak gutaz orhoitzen direla, guretzat othoitz 
egiten dutela eta gutaz artha hartzen. Hori izan da, mende guzietako 
Elizako Aiten, eta katoliko guzien sinhestea. Horra zertako zeruko Sain-
duak bethi othoiztu izan diren Jainkoaren adixkide bezala. 
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Guk aldiz, laguntzen ahal ditugu gure anaia purgatoriotan direnak. 
«Pentsamendu saindu eta salbagarria da, dio Izpiritu Sainduak, hilen-
tzat othoitz egitea, izan ditezen bere bekatuetarik libratuak»(l). 

Horra nola, elgarren anaiak garen guziak Jesu-Kristo eta Eliza baitan. 
Familia berekoak guziak, Jainko Aita beraren eta Eliza Ama beraren 
haurrak. Zeruko anaiek eskua hedatzen daukute, othoitz egiten dute 
guretzat, eta guk, purgatoriotan pairatzen dutenentzat. Gure obra onak, 
gure merezimenduak baliatzen zaizkote. 

Hirur Eliza hautako menbro guziek, bat eginez elgarrekin eta Jesu-
Kristorekin, baten laguntza galdegiten dugularik, eta bertzeari gurea 
emaiten, merezi dezagun, zeruko on eternalen partaliertasun oso eta 
perfeta, bethi-ereko batean eta zorionean. 

(1) Sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a pecca-
tis solvantur. (II Machab. XII , 46). 
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HAMAR-GARREN KAPITULUA 

Bekatuen barkamendua 

Gizona erorkor eta bekatoros da. 
Gutarik bakotxak erran behar du Dabid Erregeak zioena: «Ecce 

enim in iniquitatibus conceptus sum». Huna non bekatuan kontzebi-
tua izan naizen. Eta oraino, Errege Profeta berarekin: Miserere mei 
Deus, secundum magnam misericordiam tuam: Urrikal zakizkit, Jau-
na, zure urrikalmendu handiaren arabera. 

Bekatuan kontzebituak izan gare guziak, salbo Andre dena Maria, 
Jainko-Gizonaren Ama Saindua. Bainan geroztik, gutarik gehienetan, 
adimendua ethorri zaikun ondoan, zenbat bertze bekatu, gure flake-
zaz eta gure nahiz eginak! Badakigu, bekatuak gizona Jainkoaren ga-
nik urruntzen, eta haren etsai egiten duela. Ezen, bekatua Jainkoaren 
kontrako errebolta bat da. 

Bainan gogor eta hasarre egonen othe da Jainkoa, urrikitan sartzen 
den bekatorearentzat? Ez othe da harentzat izanen barkamendurik, eta 
Jainkoarekin baketzerik? 

Bai; Jainkoa ona da eta urrikalmenduz bethea: Misericors et mi-
serator Dominus. Eta bekatore penitentzia egiten duteneri, barkamen-
dua merezitu diote Jesu-Kristok bere heriotzeaz. Kurutzearen gainerat 
igan baino lehen, zoin eztiki, gure gogoak eta bihotzak preparatzen di-
tuen! Zoin ungi, Ebanjelio Sainduan agertzen zaikun, amodioz eta urri-
kalmenduz bethea den Salbatzaile bat bezala! Horra Samaritanoa! ho-
rra Maria Madalena; horra bekatu itsusian aurkitua izan den emazte 
ahalkatu eta umiliatua: barkatuak, eta bere bekatuetarik garbituak al-
txatzen dire haren oinetarik. 

Jainkoaren Semea gizon egin aintzinean, ez da nihor izan bekatuen 
barkatzeko botherea beretu nahi izan duenik. Hori da gauza bat Jain-
koak xoilki egin dezakena. S. Agustinek erraiten du, inpio batetarik 
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justu bat egitea, gauza miragarriagoa dela, ezen ez, zerua eta lurra ez 
deusetarik ilkiaraztea. 

Mundu huntan zelarik, bekatuak barkatzen zituenean Jesu-Kristok, 
Jainkozko eta osoki Jainkozko obra bat egiten zuen. 

Bainan, ez zen Jesus bethi lurraren gainean egotekoa, eta zerurat 
igan baino lehen, nahi izan du Elizan utzi bekatuen barkatzeko bo-
therea. 

Huna zer erran zion Jaun Doni Petriri: «Emanen dauzkitzut zeru-
ko gakoak... Lurrean barkatzen ditutzun guziak, zeruan ere barkatuak 
izanen d i re»( l ) . Eta zerurat igan aintzinean, erran zioten oraino bere 
Apostolu guzieri, elgarrekin bilduak zirelarik: «Nik egortzen zaituztet, 
ene Aitak ni egorri nauen bezala; errezibi zazue Izpiritu Saindua; be-
katuak barkatuak izanen dire, nori eta ere zuek barkatuko baititutzue, 
eta ez dire barkatuak izanen, nori eta ere ez baititutzue barkatuko»(2).. 

174 Erraiten baliote bezala: «Ni, ezarria izan naiz ene Aitaz, gizon 
guzien juie soberano; bada, nik egortzen zaituztet munduaren salbatze-
ra eta juiatzera, ene Aitak ni egorri nauen bezala; ene Aitak eman 
dautan botherea, eta Jainko bezala ene baitarik dudana, emaiten dau-
tzuet; ene urrikalmenduaren minixtroak egiten zaituztet; barka zatzue 
bekatuak: barkatuak izanen dire, zuek barkatzen ditutzueneri. 

Bothere handia eta mirestekoa! Ez, gizon batzuen urguluarentzat 
emana, jakin dezagun ungi, bainan bekatore guzien onarentzat. Jain-
koaren amodioaren eta urrikalmenduaren obra da. Eta ez da hemen iza-
ri, ez neurririk. Bekatu guziak, nahi bezin handiak, barkatuak izan di-
tezke. Jesusen hitzak, ez du nihor ez deus, kanpo uzten: «Bekatuak 
barkatuak izanen dire, zuek barkatzen ditutzueneri». 

Elizari utzi dio beraz Jesu-Kristok bekatuen barkatzeko botherea. 
Bainan, guk gure aldetik, ez othe dugu deus egiteko, nahi badugu bar-
kamendua izan? 

Egia da Jainkoa barkatzera ekharria dela. Bainan ere, bihotzeko 
asko disposizione galdegiten ditu; guzien gainetik, bekatuaren herra, 
eta hartarik urruntzeko xede zina. 

(1) Et tibi dabo claves regni coelorum. Et quodcumque ligaveris super te-
rram erit ligatum et in coelis, et quodcumque solveris super terram erit solu-
tum et in coelis. (Matth. XVI, 19). 

(2) Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; et quorum retinueritis, re-
tenta sunt. (Joan. XX, 23). 
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Bihotzak egin du bekatu; bihotza urrundu da Jainkoa ganik, krea-
turari estekatzeko. Barkamenduaren izaiteko, bihotzak behar du be-
raz, kreaturen ganik urrunduz, berritz Jainkoa ganat itzuli. Bekatuaren 
herra, eta bekatuarentzateko urruntasun hori gabe ez daiteke izan bar-
kamendurik. 

Gauza hori agerian da. Nahi bezin ona eman dezagun eta izan da-
dien Jainkoa, ez dezake barkamendua eman eta bere adixkidantza bi-
hur, bekatuan, eta beraz, debruaren zerbitzari egon nahi denari. Hori 
da ez daiteken gauza bat. Ez detzazke nihork bi nausi zerbitza, eta 
bereziki Jainkoa eta debrua: Nemo potest duobus dominis servire. Ona 
eta urrikalmendutsua da Jainkoa, bainan ere, zuzena eta justua. Haren 
amodioa berritz kobratu nahi duten bekatoreeri, galdegiten du beka-
tuaren herra. Justu eta zuzen da. 

175 Bainan, zoin da, bekatuen barkamenduarentzat, Jesu-Kristok esta-
blitu duen moldea? Hura da penitentziako sakramendua. 

Sakramendu horren minixtroak izan dire lehenik Apostoluak, eta he-
kien ondotik, Aphezak. Hekieri errana izan zaiote: Bekatuak barkatuak 
izanen dire, zuek barkatu ditutzueneri, eta ez, barkatu ez ditutzueneri. 
Gauza hau finkatzen dute S. Anbrosiok eta S. Krisostomok erraiten 
dutenean, Aphezak direla bekatuen barkatzeko botherea dutenak. 

Sartu gabe hemen xehetasun handietan(l) erran dezagun, Peniten-
tziako sakdamenduaren baitezpadako kondizione bat dela, bere beka-
tuen kofesioa edo aithorra. Jesu-Kristoren hitza dudan ezin emanezkoa 
da: «Errezibi zazue Izpiritu Saindua; bekatuak barkatuak izanen dire, 
zuek barkatzen ditutzueneri, eta ez dire barkatuak izanen zuek barka-
tzen ez ditutzueneri»(2). 

Ageri da hitz horietarik, bai Apostoluak, bai hekien ondoko Aphe-
zak, arimen juie Jesu-Kristok egin dituela. Bada, behar du jakin juie 
batek, nork duen barkamendua merezi, eta nork ez. Behar du jakin 
zeren gainean behar duen ekharri bere juiamendua. Hortarik ageri da, 
behar duela bekatcreak bere bihotza aphezari ideki, eta bere bekatuaren 
aithorra egin. Hori gabe, itsua laiteke aphezaren juiamendua. Ez duke 
hori nahi izan Jesu-Kristok. Eta horra zertako, Penitentziako sakra-
menduan, Aphezak juie eta bekatuen barkatzaile egiten dituelarik, gal-
degiten duen bekatoreeri bere bekatuen aithorra. 

(1) Gure xedea da, bertze liburu bat egitea geroxago sakramenduez. 
(2) Joan. XX, 23. 
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Kapitulu hunen hitz guzietarik ageri zaiku, ez duela Jainkoak be-
katorea barkamencluaren esperantza gabe utzi. Urrikalmendutsua da 
Jainkoa, eta bekatore handiena bera nahi du salbatu. 

Bekatoreak, zohazte beraz haren ganat; eta non aurkituko duzue se-
gurki? Penitentziako sakramenduan; kofesio on eta laño batean. 
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HAMEKA-GARREN KAPITULUA 

Hnragiaren phiztea 

176 Garen guziak hiltzeko sortzen gare. Adameren bekatuaz geroztik, 
guzientzat ekharria da lege dorphea: Guziek hil behar duzue: Statu-
tum est hominibus semel mori. 

Bainan ez gare osoki hiltzen. Gorphutzetik ilkitzearekin, arima sar-
tzen da eternitatean. Arima ez da hiltzen. 

Erran daiteke, heriotzea dela, gorphutzarentzat ere, denbora bateta-
ko lo bat bezala. Badoha lurrerat; lurrean hartua izan zen Jainkoaz 
hastapenean. Bainan ez doha lurrerat bethikotzat. Zenbat nahi zathi-
tan barraiatua izan dadien, ilkiko da egun batez lurretik, eta, bere bi-
zian laguntzat izan duen arimari juntatua izanen da. Hori da Elizaren 
sinhestea: Credo in resurrectionem mortuorum: sinhesten dut hilen 
phiztean. 

Erlijione eta fede gabekoeri, garratz eta dorphe zaiote erakaspen 
hau. On litzaiokete, jaidura tzar guzien zerbitzari bizi ondoan, ez ba-
litz bertze bizirik; gorphutza lurrari bihurtu ondoan, oro hortan aka-
bo balire. Juiamenduak, bethi-ereko biziak, ikhara eta nahasmendu 
handitan emaiten ditu. 

Bainan alferretan; hekien uste faltso eta nahi guziak, amets ba-
tzuek izanen dire. Arima ez da hiltzen, eta gorphutza bera, ez da den-
bora batentzat baizen izanen lurraren barnean. 

Huna zer zion Jainkoak bere populuari Profeta baten ahoz: «Phiz-
tuko dire zuen hilak»(l). 

Nor ez da orhoitzen Job, gizon sainduaren ixtorioaz? Jainkoaren 
nahiaz, eta gizon saindu horren bertute eder eta handia agerian emai-
tea gatik, zilegi izan zen debruari, molde guziz haren tentatzea, gaiz-

(1) Vivent mortui tui, interfecti mei resurgent. (Isaias. XXVI, 19). 
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kirat lerarazteko. Garrazki joa izan zen bere izaite eta aberastasune-
tan, bere familian eta haurretan. 

Gehiago dena, haren gorphutza zauri itsusi eta izigarri bat egina 
zen. Desmasia eta zorigaitz hoikien guzien erdian, huna zerk sustatzen 
zuen, eta altxatzen zioen bihotza: «Badakit, zioen, ene Salbatzailea 
eta Erostailea bizi dela, eta azken egunean, ni ere phiztuko naizela; 
beztitua izanen naiz berritz ere ene haragiaz eta begi haukiekin bere-
kin, ikusiko dut ene Salbatzailea... sinheste eta esperantza hori ene 
bihotzean dakarzket»(l) . 

Zoin den argia Testamentu berriaren erakaspena, haragiaren phiz-
tearen gainean! 

Huna lehenik, zer dion Jesu-Kristok berak: «Heldu da orena, zoin-
tan, hobien zolan direnek entzunen baitute Jainkoaren Semearen bo-
za, eta, ungia egin dutenak, altxatuko dire, bizirat phizteko, eta aldiz, 
gaizkia egin dutenak, juiatuak izaiteko»(2). 

Gisa berean mintzo zaiku Jaun Doni Paulo: «Hilak phiztuko dire, 
gehiago ez hiltzeko». 

177 Adimenduak berak erraiten dauku, zoin zuzen den, gorphutza be-
rritz arimari juntatua izan dadien, elgarrekin saristatuak edo gaztiga-
tuak izaiteko. Hainitz aldiz, arima gorphutzaz zerbitzatu izan da, on-
giaren egiteko; justu eta zuzen da, gorphutza izan dadien arimarekin 
sariztatua. Hala nola ere, hainitz gaizki egiten baitu arimak gorphu-
tzaren medioz, eta gorphutzeko jaidura tzarrak direlakotz, zuzen bai-
ta, parte izan dezan gorphutzak gaztiguan, nola izan baitu bekatuan. 

«Eta nahi baduzue eman dezadan arrazoin bat oraino handiagoa, 
eta Salbatzailearen majestateari hobeki dohakona, erranen dautzuet, 
Jainkoaren Semeak, arima bat bezin ungi, gorphutz bat hartu duela; 
gisa hortan, gizona, den bezala eta oso osoa, juntatu izan du bere Jain-
kozko presunari; zuzen zen beraz, haren botherea heda zadien gor-
phutzari, arimari bezala, eta gizona, den guzia, haren juiamenduari su-
metitua izan zadien». Horra nola mintzo den Bossuet handia, azken 
juiamenduko predikuan.. 

Hori dohako egiazki, Jainkoaren justiziari. 

(1) Scio enim quod Redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra su-
rrecturus sum: et rursum circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo Deum 
meum... reposita est haec spes mea in sinu meo. (Job, XIX, 25-26-27). 

(2) Venit hora in qua omnes qui in monumentis sunt, audient vocem Fi-
lii Dei. Et procedent qui bona fecerunt, in resurrectionem vitae; qui vero mala 
fecerunt, in resurrectionem judicii. (Joan. V, 28-29). 
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Bainan, Jainkoaren justiziak gorphutzen phiztea galdegiten badu, 
erranen dut ere, gauza bera galdegiten duela haren amodioak. 

Zer bada? Gorphutz hau, Jainkoak bere eskuez moldatu, eta bere 
hatsaz bizirat eman duena; gorphutz hau, bathaiako uraz eta konfir-
mazioneko olioaz kontsekratua; gehiago dena, Komunione Sainduan, 
Jesusen gorphutzaz eta odolaz hazia, ustelduraren bazka izanen dela 
bethikotz? Hori ez daiteke. 

Beraz, phiztuko gare; Jainkoaren justiziak eta amodioak higual gal-
degiten dute. 

Jainkoak, xoilki, ezagutzen dituen eguna eta orena ethorriko di-
renean, boza bat entzunen da, Jainko Semearen ahotik ilkitzen, erra-
nen duena: Hezur ihartuak! Entzun zazue Jainkoaren hi tza(l) . 

178 Hitz botheretsu hori entzunen denean, munduaren laur bazterretan, 
hilen hezur ihartuak, herrauts bilhakatuak, elgarretarat bilduko dire; 
lurraren erraiak, itsaso zabaleko lezeak, bizizko haize batez bezala mu-
gituak izanen dire. Aspaldiko urthe eta mendeetan gordetzen zuten 
bazka, bihurtuko dute eta berritz argitan emanen: Jainkoaren izpirituak 
bilduko ditu gorphutz hilen ondarrak, eta bizitze berri bat emanen 
diote; arimak izanen dire lehen zituzten gorphutz bereri juntatuak: Ada-
men arraza guzia aurkituren da betbetan phiztua, eta juiamenduaren 
entzuteko bildua. 

Inpioek, fede gabekoek erranen dautet: Nola daiteke, hainbertze 
mila eta mila zathitan, gure gorphutza barraiatua izan den ondoan, be-
rritz gorphutz bera bilhaka dadien? Lurreko harren eta itsasoko arrainen 
bazka, landareen hazkurri, mila ganbiantza jasanak, nola, leheneko gor-
phutz bera molda daiteke? 

«Zer diozu? dio Tertulianok, Jainkoaren bothereaz nahi zare du-
datu? Ez deusetarik gure gorphutzak egin dituenak, ez detzazkela, bere 
gai berarekin berritz molda?» 

Hori da mirakuilu bat, nahi dut; bainan kreazioneko mirakuilua 
baino ttipiagoa. Eta bertzalde, nor da, Jainkoaren bothereari izariak 
eta mugarriak eman nahi lituzkena? 

Nahi duzue ikusi, zuen inguruetan, zuen begien aintzinean, gure 
gorphutzen phiztearen itxura bat? Nola, heriotzetik ilkitzen den bizia? 
Kontsidera zatzue arbolak eta landareak; neguan, elhurpean, hilak du-
te iduri; ferdetzen dire berritz primaderan, ostoz eta lorez estaltzen. 
Hazi bat emaiten dugu lurraren barnean: han, zenbeit egunen buruan 

(1) Ossa arida, audite verbum Domini. (Ezech. XXXVII, 4). 
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usteltzen da. Nork erran lezake, hazi usteldu hartarik ilkiko dela las-
ter, landare xut, ferde eta lerden bat, lorez lehenik, eta laster frutuz 
kargatuko dena? 

Erran dezagun, akabatzean, Job Patriarkarekin: Oi ene Jainkoaren 
botherea! Badakit, sinhesten dut, phiztuko nauzula! Badakit, sinhes-
ten dut, berritz ere, azken egunean, ene arimak eta gorphutzak bat 
eginen dutela! Oi ene Jainkoa eta ene Salbatzailea! Ene begi hautaz, 
berritz ikusiko zaitut! Hori da ene sinhestea, eta hori da ene espe-
rantza! 
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HAMABI-GARREN KAPITULUA 

Juiamendu jenerala 

179 Hilak phiztuko dire egun batez, Jainkoaren bothereaz. Arimak jun-
tatuak izanen dire bere gorphutzeri. Ez da deus zuzenagorik. Arimak 
eta gorphutzak, ungia edo gaizkia, elgarrekin egin dutenaz geroztik, 
zuzen da, elgarrekin izan ditezen sariztatuak edo gaztigatuak. 

Gizon guziak phiztu diren ondoan, izanen da juiamendu jenerala 
eta publikoa. 

Jesu-Kristo agertuko da bere Jainkozko bothere eta majestatean. 
Kontzientziak, arimak agerian emanak izanen dire. Gizon guzien be-
gietarat emana izanen da liburua, zointan baitire izkribatuak bakotxa-
ren egite on eta tzarrak. Ez da izanen obra bat, hitz bat, pentsu bat 
gordea egonen denik. 

Zertako bada juiamendu publiko hori, gizon bakotxa jadan, herio-
tzeko mementoan juiatua izan denaz geroztik, eta haren bethiereko zor-
tea finkatua? 

Jainkoaren Probidentziak eta justiziak berdin galdegiten dute jui-
amendu hori. Zoin ardura ikusten dugun mundu huntan, Jainkoaren 
Probidentzia blasfematua, eta haren justizia, iduriz bederen itzalia! 

Ez othe da zuzen, ager ditezen egun batez, bere argi osoan, eta 
guzien begietan? 

Zoin ardura ikusten den ere justua, aphaldua, mezprezatua, oinen 
pean emana, eta askotan, gaxtagintzat atxikia, Jesu-Kristo bera izan 
zen bezala! Zenbat obra on, Jainkoaz eta aingeruz xoilki ikusiak, sa-
ririk izan ez dutenak bizi huntan! Zenbat gaxtagin ere aski amarrutsu 
eta ausartak, bere gaxtakeriak gordez, ohoreak, karguak menturaz, eta 
bere lagunen estimua ebasten dutenak? 

Jesusek bere bizia eraman zuen, ongia egiten zuelarik: Pertransiit 
benefaciendo, eta bi ohoinen erdian hiltzera kondenatua izan zen. Zen-

263 



bat arima on eta justu, bere ongi egin guzientzat, laidoa eta mezpre-
zioa biltzen dutenak! Zuzen da, egun batez, guzien aintzinean, bakotxa 
ikusia izan dadien merezi duen bezala; justua ohoratua, gaxtoa 
aphaldua. 

Bainan, bertze arrazoin handi eta eder bat ikusten dut oraino, 
juiamendu jeneralaren beharra esplikatzen daukuna. Jesu-Kristo, Jain-
koaren Semea, Berbo Dibinoa, gizon egin da guretzat, guretzat aphal-
du da. Kurutzean, gaxtagin bat bezala, bi ohoinen erdian emana izan 
da. Ez othe da zuzen, amodioz ez bada, bortxaz, errezibi dezan zor 
zaion ohorea eta adorazionea? 

180 Lurrerat ethorriko denean, bi-garren aldian, gizonen juiatzera, bel-
haun guziak orduan, haren aintzinean aphalduko dire, eta agertuko da 
egiazki dena. Gizon eta Jainko, zeru-lurren adorazione guziak merezi 
dituena. 

Orduan izanen da hautsia, guzien begietan, Pilatusen juiamendu zu-
zen kontrakoa. Orduan, pasioneko oren ilhunetan ikusi izan zen arphe-
gi desegin hura, agertuko da bere distiadura guzian, eta Jainkozko 
edertasunean. Orduan egiazki, kurutze adoragarria, onen kontsolagarri, 
gaxtoen kondenazione izanen da; zeruak eta lurrak kantatuko dute lau-
doriozko kantika: Hosannah gloriazkoa, eternitate guzian, handik ha-
rat, ixilduko ez dena. 

Gehienen ustea da, azken juiamendu hori mundu huntan berean egi-
nen dela. Hola dio iduriz Credo edo sinhesten dutek: Inde venturus est 
judicare vivos et mortuos. Handik, erran nahi da, zerutik, ethorriko da 
bizien eta hilen juiatzera. Eta egiazki, ez du iduri, erreprobatuek eta 
damnatuek zerurat igan behar dutela, bere juiamenduaren entzutera; 
bertze buru batetik, ez othe da zuzen, sariek eta gaztiguek bere has-
tapena izan dezaten, non eta ere merezitu izan baitire, erran nahi da, 
lur hunen gainean? Erran dezagun ere, gure ustearen arabera, zuzen 
dela, Jesu-Kristo juiatzaile izan dadien, non eta ere bera juiatua izan 
baita: altxatua izan dadien, non izan baita aphaldua. 

Uste izaiteko da beraz, Josafateko arana izanen dela, gizon guzien 
juiamenduaren lekua. Jerusalemen eta Olibetako mendiaren artean da, 
Kalbarioko eta Jesus zerurat altxatu izan zen mendieri hurbil. Iduri 
luke egiazki, leku hori osoki hortakoa laitekela, justuak partalier sar 
ditezen, Jesusen pasionearen frutuetan; eta ere, Jainko-Gizon egina, 
ohoratua eta Jainkotzat guziez ezagutua izan dadien, non eta ere izan 
baita umiliatua eta aphaldua. 
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Gure arimen onarentzat, entseia gaitezen ikustera, zer den gerta-
turen, juiamenduko egun handi hortan. Behar dugu guziek egun hor-
taz orhoitu, eta orhoitu arthoski. 

Han izanen dire, juiamenduan, gizon guziak phiztuak eta elgarren 
ganat bilduak. Alde batetik, justuak, bere gorphutz distiaduraz eta 
gloriaz beztituekin; bertzetik, gaxtoak, bekatuak egin diozkaten gor-
phutz itsusi eta izigarriekin. 

181 Huna non, betbetan, ikusten den Jainkoaren Semea, argiz egina 
eta inguratua den tronu baten gainean jarria, zeru goratik jausten, ezin 
erranezko gloria eta majestate batez beztitua. Haren aintzinean dathor 
Kurutze adoragarria, justuen kontsolazionea eta salbamendua, gaxtoen 
kondenazione ikharagarria. Aingeru oste handi batek inguratzen dute, 
gorte egiteko haren Jainkotasunari, eta justuak sar-arazteko zeruan, ari-
ma eta gorphutz. 

Han dire debruak Jainko-Gizonaren oinetan(l) , bortxaz haren Jain-
kotasunaren ezagutzeko. Bainan ere, orenari beha dagozi, zointan, bere 
bazka ifernuko lezetarat herrestatuko baitute. 

Ez da bilhatze luzen beharrik izanen. Betbetan, egintza eta pentsu 
guziak, urthez urthe, egunez egun, orenez oren, argitan emanak iza-
nen dire. Gutarik batbederaren bizia izkribatua den liburua, idekia 
izanen da: Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde 
mundus judicetur. Gauza gordeenak agerian emanak izanen dire: Quid-
quid latet apparebit; zer ahalkea orduan, bere bizitze galdua, hainber-
tze artharekin, gorde izan duten bekatoreentzat! 

Mundu huntan bizi zirelarik, izan dire menturaz, bere itxura en-
ganakorra zelakotz, ohoratuak, ongi ikusiak, eta horra non agertzen 
diren orai egiazki ziren bezala: hobi, kanpotik xurituak, eta barnean 
ustelduraz betheak: Ouidquid latet apparebit. 

Eta nihorat ez, ihes biderik. Jainkoaren argia sartuko da arimen 
zolaraino, guziak agerian emaiten dituela, onen kontsolazionearentzat 
eta gloriarentzat, tzarren ahalkearentzat. Eta entzunen da gero Jesu-
-Kristo Juie Soberanoaren boza: Zatozte, erranen diote justueri, amo-
diozko arphegi ezti batekin, zatozte, ene Aitaren adixkide maiteak; za-
tozte, munduaren hastapenetik preparatua zaitzun erresumaz gozatzera. 
Bihotz garbi eta zuzenak, huna non ethorria den zuentzat, ene justizia 
amultsuaren egun handia; segi nazazue, ene heriotzeaz ideki dautzue-

(1) Egredietur diabolus ante pedes ejus. (Habacuc, I I I , 5). 
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tan zorionezko Parabisurat. Ene guduetan izan zarete; izan zaiztela 
ene gloria eta trionfan. 

182 Bainan ere, zoin ikharagarria izanen den Jesusen arphegia, bere 
justizia garratzian itzuliko denean erreprobatuen alderat, erraiten dio-
telarik: Zorigaitz zueri! ikus zazue Bihotz hau, zuen ihes leku izaite-
ko zilhatua izan zena; ikus zatzue oin eta esku hauk, zuentzat kuru-
tzeari itzatuak! Bilhatu zaituztet, eta zenbat amodioekin, eta ene amo-
dioari ihes ibili zarete. Ene gonbidu eztiez, ene odolaz, ene heriotzeaz, 
zer egin duzue? Salbatu nahi zintuztedan; nahi izan duzue galdu. Zo-
hazte beraz, zuek berek hautatu nahi izan duzuen bethi-ereko zorigai-
tzerat; zohazte ene begietarik urrun, madarikatuak, bethiko su lame-
tarat: Ite, maledicti, in ignem aeternum. 

Nor ez da ikharatua geldituren pentsamendu lazgarri hortan? Be-
katoros trixteak, egin dezagun oihu, denbora deino, gure Salbatzaile 
amultsuari, Jesusen Bihotz urrikalmendutsuari. 

O Jesus eztia! orhoit zaite, enetzat ethorri zarela zerutik lurrerat; 
ez nazazula galtzera utz azken egunean: 

Recordare, Jesu Pie, 
Quod sum causa tuae viae, 
Ne me perdas illa die. 

Ez dute merezi ene othoitzek, zutaz entzunak izaitea; bainan ona 
zare. Izan zaite ezti enetzat; ez nadiela erre, bethi-ereko suan: 

Preces meae non sunt dignae: 
Sed tu bonus, fac benigne, 
Ne perenni cremer igne. 

Azken egunean, o Jesus! entzun dezadala zure boza, zerurat jus-
tuekin deituko nauena: 

Voca me cum benedictis. 
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HAMAHIRUR-GARREN KAPITULUA 

Bethi-ereko bizitzeaz 

183 Zer bilhakatuko da, juiamendu jenerala ondoan, gure arima be-
rritz hartu duen gorphutzarekin? Joanen da, edo bethikotz zerurat, edo 
bethikotz ifernurat. 

Adiarazi dugu jadanik; arima ez da hiltzen. Haren naturaleza eta 
izaitea, gorphutzaren naturalezatik osoki bertzerik dire. Gure gorphu-
tza, hin batean, begiez ikusten ditugun bertze gorphutz guziak bezala-
koa da: hala nola baitire animaliak, landareak eta lur hau bera. Horra 
zertako, galtzen duenean heriotzeaz, arimak emaiten dion bizia, ustel-
dura bilhakatzen den, bertze gorphutz guziak bezala, eta, lurrarekin 
bat egiten duen. 

Arimaren bizia, gorputzaren bizitik osoki bertzelakoa da. Baditu 
bothere edo ahal batzuek, gorphutzak ez dituenak; arimak nahi du, 
pentsatzen du, arrazoinatzen du, eta ungia maite du. Ez da nihor uste 
izan dezakenik, horiek guziak, gorphutz xoil batean izan ditezkela. 

Izpiritu huts bat denaz geroz arima, ez daiteke bere naturalezaz, 
gorphutzaren zorte berari sumetitua izan. 

Hortik, fedearekin eta gizon argitu guziekin, sinhesten dugu ez de-
la arima hiltzen. Uste dugu, eta fermuki sinhesten dugu, lur huntan, 
gorphutz hilkor hunekin daramakan biziaren ondotik, izanen dela aka-
bantzarik izanen ez duen bertze bizitze bat; eta, haragiaren phiztearen 
ondoan, gorphutza bera, arimarekin partalier izanen dela bizitze hortan. 

Nor da, bethi-ereko bizitze horren asmua, bere baitan aurkitzen 
ez duena? 

Ezin bethezko leze bat bezala da gure arima, mundu huntan. Ga-
rraiatzen ditu berekin, nahikunde, gutizia, behar, pentsamendu, mun-
du hunek sasia eta aphezega ez detzazkenak. 
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Bertze kreaturek, lur huntan aurkitzen dute, bere behar eta guti-
zien bazka, eta kontentazeko errextasuna. Gizonak, ez. Zenbatenaz ere 
zorion baitu, eta hanbatenaz gehiago nahi du. Bere baitan dakarke, 
kreatzaileak berak eman dion sentimendu hau, zorion osoarentzat egi-
na dela, eta ez du zorion oso hori aurkitzen mundu huntan. Bilhatzen 
baditu atseginak, laster asetzen dute; aberastasunetan igeri bada ere, 
ez diote aberastasun horiek bere bihotzeko hutsa bethetzen. 

184 Zer erran nahi dute horiek? Baizen, Jainko gure egileak eman 
duela gu baitan, bethi-ereko zorion oso baten asmua eta gutizia? Be-
raz, edo enganatu gaitu Jainkoak, edo, zorion hori nonbeit aurki dai-
teke. Ez dugu mundu huntan aurkitzen; bainan, ez daiteke ere erran, 
Jainkoak enganatu gaituela. Bada beraz bertze bizitze bat, eta bizitze 
hartaz gozatzeko eginak gare. Heriotzea ez da gizonentzat azken hitza, 
ez eta ere lurra, azken egoitza. 

Bertze froga bat oraino. Garraiatzen dugu guziek gu baitan, un-
giaren eta gaizkiaren, bai eta ere, bati eta bertzeari zor zaion justi-
ziaren ezagutza. Ungia eta gaizkia ez direla bat, badakigu. Badakigu 
ere, eta errexki aithortzen dugu, ungiari saria zor zaiola, eta gaizkiak 
gaztigua merezi duela. Hori da kontzientziaren oihua, denbora guzietan, 
eta populu guzietan. 

Jendetze guzieri, nork eman ahal izan du sentimendu hori, baizik 
ere Jainkoak berak? 

Bada, zer dugu ikusten? Gauza guziak ordena onean othe dire? 
Ungia, bertutea, bethi sariztatuak, gaizkia bethi gaztigatua? Zoin urrun 
garen, bizitze huntan, justizia zuzen hortarik! Zenbat tzar eta gaxto, 
altxatuak eta ohoratuak; eta zenbat on, aphalduak eta pertsekutatuak! 
Zenbat bertute gorde eta itzali, sekulan, gizonez ezagutuak, asmatuak 
izanen ez direnak! Eta hekien aldean, hainitz arima beltz eta hoben-
dun, gizonen begieri arthoski hetsiak daudenak. 

Hortik, hainitz gaxtagin ontzat atxikiak; eta hainitz on, kontrarat, 
gaizki ikusiak, gaxtotzat atxikiak, gizonen maleziaz, edo hekien justi-
zia, enganatua, errebelatua izan delakotz. 

Jesus, Saindutasuna bera zena, izan da heriotzerat kondenatua. Nork 
erranen du hobendun zela, eta gizonen justizia ez dela makur ibili? 
Erromako Enperadore krudelak, Neron, Kaligula eta bertzeak, Marti-
ren odola ibaika ixurtzen zutenak, justuak othe ziren bada, eta Marti-
rak hobendunak? 
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Ez da mundu huntan justizia osorik; eta, gure kontzientziak gora-
ki galdegiten du, enganatzen ez den justizia batez, gauza guziak orde-
nan emanak izan ditezen, bertze bizi batean. 

Bada Jainko bat, osoki justua; bada ere beraz, bertze bizitze bat. 

Hori izan da populu, jendetze guzien sinhestea. Jainko on, bothe-
retsu, zuzen eta zuhur bat ezagutu duten guziek, uste izan dute, onak 
eta gaxtoak, bere egintzen arabera juiatuko dituela, bertze bizi bathe-
tako. 

Sinheste hori aurkitzen da, ezagutzen ditugun populu pagano gu-
zietan: Non omnis moriar; ez naiz, naizen guzia hilen, zion Erromako 
izkribatzaile batek. Hori da guzien oihua. 

Egia da, ez dutela Paganoek ungi jakin ahal izan, zer daiteken ber-
tze bizitze hori. Aurkitzen dire, hekien sinhesteetan, asko gauza, Er-
lijioneak, eta ere adimendu zuzen eta argitu batek onhetsi behar ez 
dituenak. Bainan, guzien gatik, eta, hekien pentsu zoro guzien erdian, 
egia handi hau gelditzen da xutik: Bada bertze bizitze bat; ez da gor-
phutzarekin, gizona osoki hiltzen. 

Horren gainean, bertze gauzetan bezala, Jesu-Kristoz izan zaiku 
emana egia osoa. 

185 Zerutik lurrerat ethorri denean, gizon egin denean, zer nahi izan 
du? Gizona, bethi-ereko heriotzetik libratu, zerua idekitzen diolarik. 
Haren Jainkozko erakaspen guzia, geroko biziaren gainean jarria eta 
finkatua da. 

«Ni naiz, dio Jesu-Kristok, phiztea eta bizia. Ni baitan sinhestea 
duena, nahiz hila den, biziko da. Ni baitan bizi dena eta sinhestea due-
na, ez da bethikotz hi len»(l) . «Nahi baduzue sartu behi-ereko bizian, 
jarraik zaizte ene manamendueri»(2). «Ene hitza entzuten duenak ba-
du bizitze eternala: joanen da, heriotzetik bizirat. Hilek entzunen du-
tenean gizonaren Semearen boza, obra onak egin dituztenak, ilkiko 
dire bere hobietarik, bizirat phizteko. Obra tzarrak egin dituztenak, 
phiztuko dire bere kondenazionearentzat»(3). «Eta juiamendu jenera-

(1) Ego sum resurrectio, et vita; qui credit in me, etiamsi mortuus fuerit, 
vivet. Et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. (S. Joan. 
XI, 25-26). 

(2) S. Matth. 

(3) Et procedent qui bona fecerunt, in resurrectionem vitae; qui vero mala 
egerunt, in resurrectionem judicii. (S. Joan. 29). 
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lean, erranen diote justueri: zatozte, ene Aitaz benedikatuak zaretenak; 
sar zaitezte, bethitik preparatua izan zaitzuen erresuman»(l). 

Zertako joan urrunago? Giristino Erlijione guzia, bertze munduko 
bizitze eternalaz mintzo zaiku. Hemen ez da, ez duda, ez ilhunberik. 
Badela bertze bizitze bat, zorionezkoa edo zorigaitzezkoa; zer behar du-
gun egin, bati ihes egiteko, bertzearen ardiesteko; guri horren erakus-
teko, ethorri da Jesu-Kristo lurrerat. Hortako ere establitu izan du 
bere Eliza Saindua. 

Ikusten dugu; gure arimen gutiziek, bethi-ereko bizitze zorionezko 
bat galdegiten dute. Gure kontzientziaren galdea eta oihua da, bertze 
bizitze batean, oneri eta tzarreri bihurtua izan dadien bere egintzen 
arabera. 

Populu guziek, paganoek berek, geroko bizitze horren baitako sin-
hestea izan dute. 

Guziak baino ederrago agertu zaiku oraino, Jesusen beraren era-
kaspena. 

Bai, bada bertze bizitze bat, eta ez du akabantzarik izanen. Ho-
beki oraino agertuko zaiku azken phondu hori, segidako kapituluetan. 

(1) Venite, benedicti Petris mei; possidete paratum vobis regnum a consti-
tutione mundi. (S. Matth. XXV, 34). 
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HAMALAUR-GARREN KAPITULUA 

Ifernua 

186 Ifernua! Zer trixtezia, zorigaitzezko leku hortaz mintzatu behar 
izaitea? Bainan behar dugu, zenbat nahi dorphe zaikun. 

Onen eta gaxtoen bethi-ereko zortea, ez daiteke bera izan. Ez de-
zake gauza hori onhets, Jainkoaren justizia soberanoak; errexki, gure 
adimenduak berak ikusten du, justuari saria zor zaiola, bainan ere, ho-
bendunak gaztigua merezi duela. 

Hala nola, geroago ikusiko dugun bezala, baita zorionezko leku bat, 
Jainkoaren amodioan hiltzen diren justuentzat, bada ere zorigaitzezko 
leku bat, azken oreneraino, Jainkoaren etsai egon nahi izan dire-
nentzat. 

Leku hura da, ifernua. 

Egia horren gainean, ez dauku den gutieneko dudarik uzten fe-
deak. 

Lege Zaharrean, Berrian bezala, ardura erakutsia zaiku. Huna zer 
dion Isaias Profetak: «Damnatuen bihotza ausikiko duen harra ez da 
hilen, eta hek erreko dituen sua ez da itzaliko»(l). Judithen Liburuan 
irakurtzen dugu: «Su bat emanen diote Jainkoak, eta har bat, hekien 
haragia ausikiko duena, eta bethi pairatuko dute»(2). 

Bainan bertze zer lekukotasun behar dugu, Egia bera denak, gu-
zien juie soberanoa izan behar denak, hitz hau erraiten duenean dam-
natueri: «Urrun zaizte ni ganik, madarikatuak, zohazte bethi-ereko 

(1) Vermis eorum non moritur, et ignis eorum non extinguetur. (Isai. 
XXIV, 66). 

(2) Dabit enim ignem, et vermis in carnes eorum ut urantur, et sentiant 
usque in sempiternum. (Judith, XVI, 21). 
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surat»(l). Eta bertze hitz hau oraino: «Joanen dire gaxtoak bethi-
ereko sof rikariotarat»(2). 

Ez da bertzela mintzo Jaun Doni Paulo: «Damnatuek jasunen dute 
bethi-ereko heriotzearen gaztigua»(3). 

Bethi-ereko ifernua! horra gauza bat, gaxtoek jasan ez dezaketena. 
Aiphatzen entzutea bera, garratz eta gogor zaiote. Bainan zer da zuze-
nagorik eta justuagorik? 

Zer? bizi huntan direino, mezprezatzen, eta oinen pean emaiten 
dute, Jainkoaren gu ganako onesgua eta amodioa. Badohaz bere bide 
tzarretan, Jainkoaren legea ostikaturik, haren gonbidu eztieri gor ego-
nez. Eta horiek hola direlarik, ez duela Jainkoaren justiziak bere bide 
zuzena izanen? 

Jainkoa ona da, diote; ez du nahiko, berak egin duen kreaturaren 
zorigaitza. Bai; dudarik gabe, Jainkoa ona dela. Bainan ona delakotz, 
ez othe da ere justua? Jainko ona eta urrikalmendutsua mezprezatua 
izan bada, azken oreneraino, ez othe du Jainko justuak agertu behar-
ko? Nola onhar dezake, haren handitasun osoa eta Jainkozkoa, izan da-
dien ez deusentzat atxikia? 

187 Ona dela Jainkoa diozu? Bai ona da. Eta ona delakotz, zer 
da egin ez duenik, gu, bide zuzenean atxikitzea gatik? Zenbat abisu, 
bai eztiak, bai garratzak, gure arimen irabazteko? Zenbat moldetarat 
erran daukun: «Egizu ungia, izan zaite giristino on, eta ezin erranez-
ko zorion batez sariztatua izanen zare; bainan, gaizkia egiten baduzu, 
ene justizia bortxatzen duzu, zure gaztigatzera. Jainkoaren hitz on eta 
mehatxuzkoak alfer izan badire, noren falta izanen da? Nori beharko 
zaio jazarri? Jainkoari, edo gure itsumenduari? 

Gaztigurik ez balitz bertze munduan gaxtoentzat, bestia errabiatuak 
baino ariagoak gintezke. Pasione tzarrek ez lukete gehiago zedarririk; 
laster ikus ginezake lurra, lohikeriaz, ohoinguez, gizon hiltzez estalia. 
Ez liteke justizia zuzenik. Gauza makur guzietan, hazkarrena nausi; 
hanbat gaxto flakoarentzat. 

Jainko justu eta zuzen batek egin duen munduan, hori izan othe 
daiteke justiziaren azken hitza? 

Nork onhets dezake, bere bizi guzia, Jainkoaren zerbitzuan, eta 
bere laguneri ungi egiten eraman dutenak, hala nola, San Bixintxo 

(1) Discedite a me, meledicti, in ignem aeternum. (Matth. XXV, 41). 

(2) Ibunt hi in supplicium aeternum. (Matth. XXV, 46). 

(3) Paenas dabunt in interitu aeternas. (II. Thessal. I, 9). 
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Pauloko bat, Jainkoaz ikusiak izan ditezkela, bertze bizian, ibaika bere 
lagunen odola ixuri dutenak bezala? 

Orduan behar ginduke erran egiazki, ez dela, ez ungi, ez gaizkirik; 
ez justiziarik, ez Jainkorik. 

Bainan bai; bada Jainkozko justizia bat. Onentzat saria den bezala 
zeruan, gaxtoentzat ere bada gaztigua, eta gaztiguaren leku bat: ifernua. 

Hain da gauza hori zuzena, non, paganoek berek onhetsi izan bai-
tute. Guzien sinhestea izan da, leku bat badela, zointan, bizi huntarik 
lekora, onak izanen baitire sariztatuak, eta bertze leku bat, zointan 
gaxtoak izanen baitire gaztigatuak. 

Katoliko guzien sinhestearen arabera, gaztiguko leku hura, ifer-
nua da. 

188 Zer da ifernua? Zer dire ifernuko penak eta gaztiguak? 
Lehena eta handiena, nahiz ez den orai gure izpirituetan ungi sar-

tzen ahal, da Jainkoaz gabetuak izaitea. 
Gure arimak, gose eta egarri du zorionaz. Gutizia hori ez daiteke 

Jainkoaz beizik sosegatua izan a'hal; zeren, Jainkoaz beraz gozatzeko, 
eginak baikare. 

Mundu huntan gareino, lur behere huntako gauzek abusatzen eta 
llilluratzen gaituzte; hainitzetan ere, emaiten daukute, aphur bat bede-
ren, zorionaren itxura enganakorra. Bainan heldu da oren bat; lur 
huntako gauzetan zoriona bilhatu duen arima, gorphutzetik berexi da; 
eta orduan, mundu huntako on guziak galdurik, haren baitan egiten 
da leze bat, Jainkoak xoilki bethe dezakena. 

Bainan, ez da han Jainkoa, leze horren bethetzeko. Bekatoros dam-
natuaren arima, bethikotz Jainkoa ganik urrundua da, eta hartaz ma-
darikatua. Hegaldatu nahi luke, bere bake eta sosegua, hura baitan 
aurkitzeko. Bainan, bethi entzunen du hitz garratz hau: Hoa, ni ga-
nik urrun, madarikatua! Eta hortan da harentzat ezin erranezko so-
frikario bat. 

Ai! orai badaki ungi, zoin den Jainkoa ederra, handia, maitagarria; 
badaki, zer zorion aurki zezaken hura baitan; eta, deus ez dezake ge-
hiago. Badaki orai, galdu duela Jainkoa, Jainko guziz ona eta zorion 
soberanoa, eta hori, bere faltaz. 

Desesperatzen du pentsamendu horrek. Zeruko erresuma bethi-
kotz galdua izaitea, hori da, dio S. Krisostomok, sofrikario bat, su gu-
ziak baino mila aldiz dorpheagoa. Jakiteko ungi, zer zorigaitz den ze-
ruaren galtzean, behar laiteke jakin, zer zorionetan diren zeruaz goza-
tzen direnak. 
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S. Piarres Krisologok, mintzo delarik Ebanjelioko aberats tzarraz, 
erraiten du: «Aberats tzarra, ifernuan gehiago tormentatua da, galdu 
duen zeruko zorionaren pentsamenduaz, ezen ez, jasaiten dituen so-
frikarioez. Ifernuak baino gehiago oraino, zeruak erretzen du. Haren 
tormentetarik handiena da, zeruan ikustea, lurrean mezprezatu dituen 
pobreak». 

Zorigaitzean, mundu huntan gareino, ez dugu konprenitzen eta pi-
satzen ahal, zoin den handia, bethikotz, eternitate guzikotz, Jainkoaz 
gabetua izaiteko sofrikario hori. Ez baitakigu, zoin den ona, ederra, 
maitagarria Jainkoa, eta zer zorion zaukan bere baitan, bere justu eta 
adixkideentzat. Bainan, ifernurat kondenatu bekatoreak, Jainkoa ikusi 
izan du juiamenduan, bere edertasun eta maitagarritasun osoan; bere 
faltaz, Jainko hura, bethikotz galdua izaiteak, eginen du, haren sofri-
kario handiena eta saminena. 

189 Huna, ifernuko sofrikario bat, errexkiago konprenituko duguna: 
suaren sofrikarioa. Han da su bat bethi erretzen, eta bethi bizi uzten 
duena. Ez da su hura, mundu huntako suak bezalakoa, bainan su bat, 
Jainkoak bere justizian eta koleran phiztu eta buhatzen duena; gorphu-
tzean eta ariman sartzen dena, gatza haragian, ustelduratik begiratze-
ko sartzen den bezala. Jesu-Kristoren beraren hitza d a ( l ) . 

Badakit zer erraiten duten, bethi-ereko su hortan sinhetsi nahi ez 
dutenek. Nola daiteke su bat, bethi erretzen duena, bere bazka sun-
tsitu gabe? Ihardetsiko diotet: Zer bada? Arima eta gorphutza ez 
deusetarik egin dituen Jainko botheretsuak, ez othe diozakete, Jain-
kozko bothere beraz, suaren sofrikarioa jasan-araz, bizia kendu gabe? 
Bizia emaiten eta kentzen duenak, bere nahi xoilaz, ez othe dezake bi-
zia begira, kreatura batean, berak nahi duen bezala? Biziaren eta he-
riotzearen legeak, nork egin ditu baizen Jainkoak? 

Ez dezagun, mugarririk eman nahi izan, Jainkoaren bothereari. Au-
sartzia handia eta inpioa laiteke. Erranen othe dautet ere, Jesu-Kristok 
enganatu gaituela, hitz hau erran duenean: Zohazte bethi-ereko surat: 
Ite in ignem aeternum. 

Eta, bere ustez argituxago direnek erraiten badautet, arimak ez de-
zakela suaren pena jasan, izpiritu delakotz, erranan diotet: Urruntxa-
go hedatu bazindute zuen jakitatea, ikasiko zinduten, azken buruan, ari-
mak dituela pena guziak jasaiten; arima baita biziaren prinzipioa. Ari-
matik berexia den gorphutz batek, ez dezake deus jasan; jasaiten du, 

(1) Omnis enim igne salietur. (Marc. IX, 48). 
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sofritzen du, arimarekin juntatua delakotz. Gorphutzaren medioz ari-
mak sofritzen duena, zertako ez dio, Jainko osoki botheretsuak sofri-
-araziko, gorphutza arteko izan gabe? Horra nola, juiamendu jenerala 
aintzinean ere, ifernuan diren arima xoilek, suaren pena jasaiten duten. 

Badire beraz ifernuan, bi pena damnatuentzat. Bat, Jainkoaz gabe-
tua izaitea, eta bertzea, suan erretzea. Eta, egia dorphea eta garratza, 
bainan egia, zoinaren pentsamenduak lazten baikaitu: Pena horiek be-
thi-erekoak izanen dire; ez dute sekulan akabantzarik izanen. 

Origenistek, bere buruzagi Origeneri jarraikiz, erran izan dute, noiz 
edo noiz, ifernuko penak akabatuko direla. Hori da eresia, edo, fe-
dearen kontrako erakaspen bat, bortz-garren konzilio jeneralean Elizak 
kondenatu izan duena. Liburu Sainduek, Elizako Aitek, eta, mende 
guzietako Elizaren erakaspenak ez daukute dudarik uzten ahal, gauza 
horren gainean. Bertze deus gabe, aski litzaikuke Jesu-Kristoren hitz 
hau: Zohazte BETHI-EREKO surat: Ite in ignem aeternum. 

190 Osoki ez bada, guti bat bederen, adimenduak berak ikustera emai-
ten dauku, bethi-erekoak izanen direla ifernuko penak. Zer estatutan 
sartzen baita gure arima bertze bizian, bethikotz finkatua da estatu 
hartan. Zer baita gizona hiltzean, halakoa izanan da ere, hil ondoan. 
Bekatuan, eta Jainkoaren herran balinbada, bekatuarentzateko esteka, 
bethi, hura baitan dago; bethi beraz, Jainkoaren justiziaren eta kolera 
zuzenaren pean izanen da. 

Ez daitekenaz beraz bekatorea konberti, ez duenaz geroztik gehiago 
graziarik izaiten ahal, ez dezake eskain, Jainkoaren justiziari dohakon 
satifazionerik. Bethi beraz, bekatore dago, bethi hobendun, bethi zor-
dun Jainkoaren justiziaren alderat. Haren urrikia bera, ez daiteke Jain-
koaren amodioaz sustatua den urriki bat izan; bainan, desesperazio-
nezko eta errabiazko sentimendu bat. 

Bai; nahi dut Jainkoa ona dela, eta haren ontasunak ez duela mu-
garririk. Bainan, ez dauzkigu, abisuak, gonbidu eztiak, mehatxuak, ez 
eta laguntza nasaienak guphidetsi. Eta haren amodioaz, haren nahikun-
de onaz, burlatu bada gizona, azken oreneraino, nori behar da jazarri, 
baizen bere buruari, bere itsumenduari eta bihotzeko gogortasunari. 
Amodioa eta urrikalmendua mezprezatu dituen ondoan, uste othe du, 
bere justizia soberanoa Jainkoak ixil-araziko duela? Bada, juztizia ho-
rrek galdegiten du, bekatua, iraunen dueño, izan dadien gaztigatua. 

Zoin zuzenki dion S. Gregorio handiak: «Nahiko zuten gaxtoek, 
bethi bizi lurraren gainean, aintzinat bethi bekatu egiteko. Nola ez 
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baita izan mugarririk, bekatuarentzat eta gutizia tzarrentzat zuten na-
hian, galdegiten du Jainkoaren justiziak, ez dadien ere akabantzarik 
izan hekien gaztiguan»(l). 

Oi! pentsamendu ikharagarria eta lazgarria! Bethi eta bethi, Jainko 
guziz on, eder, eta amultsuaren ganik urrunduak! Bethi, sekulan ttipi-
tzen ez diren su Iametan pulunpatuak! Hori dakigularik, nola egiten 
ahal dugu bekatu, eta nola, bekatuan egoiten ahal gare? 

Ai! entzun dezagun eta ardura gogoan erabil Izpiritu Sainduaren 
abisu hau: Orhoit zaite heriotzeaz, juiamenduaz, ifernuaz, zeruaz, eta 
ez duzu bekatu eginen: Memorare novissima tua et in aeternum non 
peccabis. 

(1) D. Greg. M. Lib. XXXIV. Moral. cap. XIX. 
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HAMABORTZ-GARREN KAPITULUA 

Zerua 

191 Ifernuaz mintzatu ondoan, ordu da, pentsamendu gozoagoez deskan-
tsa detzagun gure arimak. Ilki gaitezen suzko leze ikharagarri horieta-
rik, zointan ez baitire entzuten, hortz karraska, madarizione eta erra-
biazko oihurik baizen. Ager dadiela gure begietarat, zeruko argi ezti 
eta kontsolagarria. 

Zeruaz mintzatzen hastearekin, behar dugu berehala, gure ahal es-
kasa aithortu. Jaun Doni Paulo altxatua izan zen, Jainkoaren nahiaz, 
hirur-garren zeruraino. Ikusi zuen zeruko zorionaren itzal bat bezala, 
eta etzakien zer erran hartaz. «Begiak ez du ikusi, zion, beharriak ez 
du entzun, gizonaren bihotzak ez du sentitu, zer daukan Jainkoak pre-
paratua, hura maite dutenentzat».(l) 

Eta hargatik, arima khartsuen kontsolazionearentzat; ephelen sus-
tatzeko; bekatuaz hilak direnetan, zeruaren gutizia phizteko, behar gare 
entseiatu, zeruko zorionaren asmu bat bederen emaitera. 

Zer da bada zeru hura, zoinaren itzala bera ez baitugu aurkitzen 
ahal, mundu huntako gauza eztienetan eta ederrenetan, Jaun Doni Pau-
lok dionez? 

Zerua da leku bat, bizitze bat, zointan, denbora berean, ungi gu-
ziez gozatuko baikare(2). Hobeki oraino hitz batez erraiteko, zerua 
da, Jainkoa den bezala ikusia, bere perfezione guziekin, eta maitatua 
amodio suharrenaz eta sainduenaz; gehiago oraino, Jainkoa den guzia 
gu baitan da zeruan(3). «Jainkoa da, dio Bossuetek, justuen argia, he-
kien jauntzi gloriosa; Jainkoa da, arimak bozatzen dituen bozkarioa; 

(1) Oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quae 
praeparavit Deus iis qui diligunt illum. (I. Cor. I I , 9). 

(2) Status omnium bonorum aggregatione perfectus. (Boece). 
(3) Ut sit Deus omnia in omnibus. 
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Jainkoa, hekien bizia; hekien eternitatea, bethi-ereko zoriona deskan-
tsu osoan finkatzen duena». 

Hori bera da Abrahame bere zerbitzariari Jainkoak erran zioena: 
Ni izanen naiz zure sari handia(l). 

Lur huntan gareino, mirail batean edo bere itzalean bezala ikusten 
dugu Jainkoa; zeruan ikusiko dugu, bekoz-beko, den bezala, eta ezagu-
tuko dugu, hartaz ezagutuak garen bezala(2). 

192 Mundu huntan diren Jainkoaren obrak ikusirik, gizon egiazki ar-
gituak, espantituak izan dire. Huna zer zion Linne jakintsunak: «Jain-
koaren urhatsen seinale zenbeit aurkitu ditut, kreazioneko obretan; den 
ttipienetan ere, iduriz ez deusak, zer botherea! Zer zuhurtzia!» Zer 
izanen da beraz, zer llilluramendua, zer, arima justuaren zoriona, Jain-
koa ikusiko duenean, ez, munduan utzi dituen bere edertasunaren arras-
tuetan, bainan, bekoz-beko, den bezala, itzalik eta ilhunberik gabe(3)! 
Jainko Biziaren arphegia ikustea, dio S. Agustinek, hori da zorion so-
beranoa; hori da Saindu guzien eta Aingeru guzien bozkarioa; bizitze 
eternaleko saria, gure gloria, akabantzarik gabeko gozoa; hitz batez, 
hori da Jainkoaren Parabisua. 

Jainkoa, den bezala ikusiz eta ezagutuz, maitatuko dugu, ezin erra-
nezko amodio batez; ezen, nork ikus dezake on eta edertasun sobera-
noa, bere ahal guziez maitatu gabe? Gure bihotzak duen maitatzeko 
gutizia eta beharra, osoki sasiatua izanen da orduan. Deusek ez detzaz-
ke bethe mundu huntan, gure arimaren gutiziak. Jainkoaren edertasun 
eta ontasun soberanoarentzat egina den bihotza, ez daiteke kreatura 
flako eta erbailez sasiatua izan. Jainkoa da xoilki, gai dena, gure bi-
hotzeko lezearen bethetzeko. 

Gure zoriona osoa izanen da beraz zeruan. Gure izpirituak ikusi-
ko du egia itzalik ez duena, eta gure bihotzak maitatuko edertasun 
goibelik gabekoa! Bethi eta bethi, Jainkoa ikustea eta ezagutzea den 
bezala, maitatzea, zorion hori galtzeko beldurrik gabe, horra zerua! 

Arraina itsasoan, hegastina airean, arranoa iguzkiaren argian beza-
la, hala izanen gare Jainkoa baitan pulunpatuak. Jainkoa gu baitan, eta 
gu, hura baitan. Haren Bihotzeko aberastasunak gure bihotzetarat ixu-
riak: zer daiteke gehiago? Jaun Doni Paulo, hortaz orhoitzean, boz-
karioz gainditua zen; S. Franses Xavier, zorion hortarik zerbeit sen-
titzearekin, oihuz zegoen Jainkoari: Aski, Jauna, aski! 

(1) Ego... Merces tua magna nimis. (Gentes. XV, 1). 
(2) Videbimus eum sicuti est. {I Joan. I I I , 2). 
(3) Tunc autem cognoscam, sicut et cognitus sum. (I Cor. XIII , 12). 
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Gorphutza bera partalier izanen da, zorion garbi eta saindu hor-
tan. Gizona arima eta gorphutz da; arima eta gorphutz izanen da ze-
ruan, azken juiamendutik lekora. Ez da izanen gorphutz glorifikatua-
rentzat, ez minik, ez pairatzerik, ez haragiaren flakezetarik deus. Orai 
dugun gorphutz hau bera izanen da, bainan glorifikatua, izpiritu bat 
bezala bilhakatua; beztitua izanen da hura ere, bere moldean, Jainkoa 
ganik arima ganat jautsi den argiaz. 

Eta, zorion ezin erranezko horri bere gaindia emanen diona, hau 
izanen da: bethi-erekoa izanen baita, eta ez baitu izanen sekulan aka-
bantzarik. «Eternitate guzian biziko dire justuak»(l) . «Nik emaiten 
diotet bethi-ereko bizia, dugu irakurtzen Jaun Doni Joanesen Ebanje-
lioan»(2); eta oraino bertze hitz hau: «Joanen dire gaxtoak bethi-ere-
ko penetarat, eta justuak bizitze eternalerat»(3). 

Orhoit, oi! orhoit gaitezen, zerua dela gure egiazko egoitza, eta, 
zer nahi gostarik ere, harat behar garela heldu. 

Gure pentsu, gutizia, esperantza guziak dohazila zerurat. Ez gaitza-
la deusek ere errebela zeruko bidetik. Jarraik gaitezen Jesu-Kristori; 
gure Salbatzailea eta gure gidaria da. Sinhets detzagun fermuki, eta gure 
fedea deusez kordokatzera utzi gabe, Jesu-Kristoren erakaspen guziak. 
Sinhestea ez da aski; eman detzagun obretan. 

Horrela egiten badugu, Jainkoa bera izanen da gure saria zeruan; 
Jainkoa ikustea, ezagutzea, maitatzea; bethi eta bethi, menderen men-
de, akabantzarik gabe, Jainkoa gozatzea, zer zoriona! 

Izan dadiela gutarik bakotxarena! Halabiz! 

(1) Justi autem in perpetuum vivent. (Sap. V, 16). 
(2) Ego vitam aeternam do eis. (Joan. X, 28). 
(3) Et ibunt hi in supplicium aeternum, justi autem in vitam aetemam. 

(Matth. XXV, 46). 

279 



VOCABULARIO 

Debemos advertir al lector que el presente Vocabulario se ha confeccionado 
a base de una recogida bastante minuciosa —aunque seguramente no exhaus-
tiva—. Los numeros indican, no la pagina, sino los numeros marginales en que 
esta dividido el texto en nuestra edicion. Quieren, pues, decir que en tal sec-
cion o trozo se encuentra la palabra; pero, claro esta, puede hallarse tambien 
en otros lugares no citados (o en la misma seccion puede aparecer repetidas ve-
ces). Los significados que se dan han sido tambien escogidos en relacion con 
los pasajes que se citan. 

Con el fin de que el presente Vocabulario ofrezca al lector una imagen, lo 
mas fiel posible, del lexico real empleado por el autor, no nos hemos limitado 
a consignar las palabras mas o menos insolitas o poco conocidas que pueden apa-
recer en el libro. No se ha cerrado, pues, la puerta a ninguna clase de palabras. 

Cuando se trata de una voz que aparece con mucha frecuencia lo indicamos 
con el termino «passim». 

VOCABULAIRE 

Nous devons avertir le lecteur que le present Vocabulaire a ete confectionne 
sur la base d'un recueil assez minutieux, mais pas complet. Les numeros deno-
tent, non pas la page, mais les numeros marginaux selon lesquels est divise le 
texte de notre edition. Ils veulent, donc, dire que a la telle section ou morceau 
se trouve le mot; mais —cela va sans dire— le mot peut se trouver aussi dans 
d'autres endroits (ou dans la meme section peut apparaitre une, deux ou plu-
sieurs fois). Les significations proposees ont ete choisies en rapport avec les 
lieux cites. 

Afin que le present Vocabulaire puisse offrir au lecteur une image aussi fi-
dele que possible du lexique reel employe par l'auteur, nous ne sommes pas 
limites a consigner les mots plus ou moins rares ou peu connus. On n'a pas fer-
me la porte a aucun mot, quelque soit son origine, etc. 

Lorsque la voix apparait tres souvent nous employons le mot «passim». 
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ABREVIATURAS 

Aurk. = Aurkibidea, es decir, Indice (se refiere al Indice del libro). 
baim. = Baimena (se refiere a la Aprobacion que precede al libro). 
Adj. = Adjetivo. 
Adv. = Adverbio. 
Aux. = Auxiliar. 
Cf. = Confer, o sea, Vease. 
tit. de cap. = titulo de capitulo (quiere decir que la palabra se halla en los titu-

lares de capitulo). 
Subst. = Substantivo. 
Plur. = Plural. 
Trans. = Transitivo. 
Intrans. = Intransitivo. 
Verb. = Verbo. 

ABREVIATIONS 

= Aurkibidea, c'est-a-dire, Indice (s'en rapporte a l'Indice du livre). 
= Baimena (s'en rapporte a l'approbation qui precede le livre). 
= Adjectif. 
= Adverbe. 
= Auxiliaire. 
= Confer, c'est-a-dire, vois. 
= titre de chapitre (ça veut dire que le mot se trouve dans le ti-

tre du chapitre). 
= Substantif. 
= Pluriel. 
= Transitif. 
= Intransitif. 
= Verbe. 
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baim. 
Adj. 
Adv. 
Aux. 
Cf. 
tit. de cap. 

Subst. 
Plur. 
Trans. 
Intrans. 
Verb. 



ABANTAIL ventaja, avantage, 136, 149. 
ABANTAILOS provechoso, avantageux, 

105. 
ABARIZIO avaricia, avarice, 107. 
ABENDU Diciembre, Decembre, 10. 

ABENDO, baim. 
ABERASTASUN riqueza, richesse, 4. 
ABERATS rico, riche, 11, 188. 
ABISATU avisar, aviser, 130. 
ABISU aviso, avis, 116, 187, 190. 
ABUSATU (con auxiliar transitivo, avec 

auxiliaire transitif) seducir (?), se-
duire (?), 188. 

ADAR rama, branche, 113. 
ADIARAZI hacer entender, faire com-

prendre, 148, 183. 
ADIMENDU entendimiento, intelligence, 

4, 8, 22, (passim). 
ADITZERA EMAN dar a entender, donner 

a entendre, 8. 
ADIXKIDANTZA amistad, amitie, 174. 
ADIXKIDE compañero, compagnon, 6. 
ADIXKIDETASUN amistad, amitie, 26. 
ADORAGARRI adorable, adorable 144. 
ADORATU adorar, adorer, 8, 143. 
ADORATZAILE adorador, adorateur, 5. 
ADORAZIONE adoracion, adoration. ADO-

RAZIONEZKO, ESKER ONEZKO ETA AMO-

DIOZKO EGINBIDEAK deberes de ado-

racion, de accion de gracias y de 
amor, devoirs d'adoration, de remer-
ciement et d'amour, 13. 

AFARI cena, souper, 134. 
AGERI manifiesto, visible, publico, ma-

nifeste, visible, public, 20. AGERIZ-
KO EGINTZA BATZUEK unos hechos vi-
sibles, des faits visibles, 21. AGERIAK 

pruebas, señales, manifestaciones, 
preuves, signes, manifestations, 143. 

AGERTU aparecer, apparaitre, 15, 191. 
AGINDU prometer, promettre, 65, 66, 

122. 
AGINTZA promesa, promesse, 66, 67, 

115. 
AGO-GOZO saliva, salive, 96. 
AGORTU secar, secher, 26. 
AGUR, saludo, salut, 72. 
An! ah!, ahl, 4. 
AHAIDETASUN parentesco, consanguini-

te, 82. 
AHAL poder puissance, 22. AHAL BE-

ZINBATEAN en cuanto se pueda, a 
mesure qu'on pourra, 3. BERE AHA-
LEAN en la medida de su posibili-
dad, selon sa possibilite, 69. AHAL-
KO, 141. 

AHALGE, AHALKE vergiienza, honte, 5, 
117. 

AHALGEGARRI vergonzoso, honteux, 149. 
AHALKATU avergonzarse, avoir honte, 

61, 117, 173. 
AHANTZI olvidar, oublier, 10, 24. 

AHANTZERA UTZI dejar olvidar, lais-
ser oublier, 66. 

A H O boca, bouche, 39, 45, 59, 153. 
AHUSPEZ prosternado, prosterne, 89. 
Ai! ;ay!, helas\, 35. 
AIDURU en espera, en attente, 143. 
AINGERU angel, ange, 60, 192. 
AINTZINAT adelante, en avant, 24. 
AINTZINDARI jefe, dirigente, chef, gui-

de, 149. 
AINTZINEAN (pospuesto a participio ver-

bal, place apres participe verbal) an-
tes de, avant de: ETHORRI AINTZI-
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NEAN antes de venir, avant de ve-
nir, 69; IKUSI AINTZINEAN antes de 

ver, avant de voir, 66. — Con la 
significacion de anteriormente, en 
signifiant anterieurement, 20. 

AINTZINDARIKOA jefatura, direccion su-
perieure, 133. 

AINTZINEKO caudillo, jefe guide, chef, 
21. — Con la significacion de ante-
rior, primero, en signifiant «ante-
rieur», «premier», 8, 15. 

AIPHATU mencionar, mentar, mention-
ner, faire mention, 31, 128, 186. 

AIPHU renombre, renommee, 89. 
AIRE aire; medio ambiente, air; milieu, 

10, 23, 30, 33, 37, 133. AIREKO 

HITZ BAT «flatus vocis», 33. 
AITA padre, pere. ELIZAKO AITEK los 

Padres de la Iglesia, les Peres de 
l'Eglise, 144, 189. 

AITA-AMAK los padres, les parents, 12. 
AITHOR confesion, confession, 175. 
AITHORTU confesar, confesser, 191. 
AITU entendido, tntelligent, hahile, 17. 
AITZAKIA pretexto, pretexte, 105. 
AIZPA hermana, soeur, 98. 
AKABANTZA fin, termino, fin, terme, 6, 

12, 27, 146, 190, 194. 
AKABATU concluir, terminar, conclure, 

achever, 127, 144. 
AKABO GUZIAK locucion que significa: 

todo ha concluido, locution signi-
fiant: tout est fini, 6, 7, 27. 153, 
154. 

AKITU fatigado, extenuado, fatigue, ex-
tenue, 10. 

ALA o, OU, 96. 
ALABA hija, fille, 59, 117. 
ALBA alba, aube, 122. 
ALDARE altar, autel, 1. 
ALDE lado, cote, 26. ALDE BAT ETA 

BETHIKOTZ enteramente y para siem-
pre, entierement et pour toujours, 
23. 

ALDEAN en comparacion en comparant, 
90. HEKIEN ALDEAN en compara-

cion con ellos, en comparant avec 
eux, 24. 

ALDERA, ALDERAT hacia, para con, vers, 
envers, 13. Goiz ALDERA hacia la 
mañana, vers le matin, 10. 

ALDETIK. BERE ALDETIK por su lado, 

de son cote, 26. 
ALDI vez, tiempo, ocasion, fois, tour, 

occasion. BERTZE ALDI BATEAN en 

otra ocasion, une autre fois, 20. 
LEHEN ALDIKOTZ por vez primera, 

la premiere fois, 144. 
ALDIZ en cambio, por otra parte, par 

contre, de l'autre cote, 15, 20. — 
MTLA ALDIZ mil veces, mille fois, 
8, 188. 

ALEGERA alegre, gai, 10. 
ALEGERAKI alegremente, gaiment, 4. 
ALEGIA parabola, parabole, 101. 
ALFER inutil, baldfo, inutile, vague, 

162, 187. 
ALFERRETAN en vano, en balde, en 

vain, 10, 65, 68. 
ALTXAGARRI consolador, reconfortante, 

consolant, reconfortant, 13, 66. 
ALTXARAZI hacer levantar, faire lever, 

65. 
ALTXATU levantar; educar, criar, ele-

ver, 6, 10. 11, 20, 191. 
AMA madre, mere, 15. AMATASUN, 125. 
AMARRU trapaceria, adresse, 49. 
AMARRUTSU trapacero, trompeur, 138. 
AMERIKETAN en las Americas, en Ame-

rique, 161. 
AMETS ensueño, reve, 4, 23. 
AMODIO amor, amour, 1, 13, 17, 26, 

186. 
AMORE EMAN ceder, ceder, 135. 
AMOREAGATIK (con el verbo terminado 

en -n, avec le verbe acheve en -n) 
a fin de que, afin que, 98. 

AMULTSU amante, afectuoso, amoroso, 
amant, affectueux, amoureux, 1, 
26. — AMULTSUTASUN, 100. 

ANAIA (con a organica, avec a organi-
que), hermano, frere, 149. 

ANIMALIA (con a organica, avec a orga-
nique) animal, animal, 8, 30, 183. 

ANTOLATU acomodar, adaptar, accomo-
dcr, arranger, 4, 64. 
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ANTSIA (con a organica, avec a organi-
que) solicitud, cuidado, sollicitude, 
souci, 5, 10. 

APARTATU apartarse, s'eloigner, 29. 
APHAINDU adornar, orner, 15. 
APHAIRU comida, repas, 30, 106. 
APHAL (adj.) bajo, bas (sentido mo-

ral, sens moral), 68, 148. 
APHALDU abajarse, someterse, s'abais-

ser, se soumettre, 4, 8, 26, 180. 
APHAZEGATU, APHEZEGATU apaciguar, 

apaiser, 23, 183. 
A P H E Z sacerdote, cura, pretre, 2, 12, 

58. 
APHEZPIKU Obispo, Eveque, 147, 156, 

166. 
APHUR BAT un poco, un peu, 188. 
APOSTOLU apostol, apotre, 148, 149, 

(passim). 
ARABE arabe, arabe, 31. 
ARABERA (tras nombre en caso posesi-

vo, apres un nom au cas possessif) 
de conformidad con, segun, confor-
mement, selon, 20, 25, 27, 147. No-
LAKOA...ARABERAKOA tal como...asf, 
de la maniere que...ainsi, 13. 

ARAN valle, vallee, 62, 180. 
ARANTZA espino, prunier sauvage, 61. 
ARARTEKO mediador, mediateur, 109, 

127. ARARTEKOTASUN, 134. 

ARAZI (se emplea para formar verbos 
factitivos, on l'emploie pour former 
des verbes factitifs): EZAGUN ARAZI 
hacer conocer, faire connaltre, 145. 

ARBOLA arbol, arbre, 65, 123, 178. 
ARBUIATU rechazar repousser, 10, 153. 
ARDIETSI alcanzar, conseguir, atteindre, 

obtenir, 7, 22, 23, 148. 
ARE GUTIAGO menos aiin, moins enco-

re, 8, 68, 140. 
ARGI luz, lumiere, 22, 33, 191. 
ARGITU iluminar, illuminer, 12, 192. 
ARIAGO mas tal, plus tel. BESTIA ERRA-

BIATUAK BAINO ARIAGOAK mas fieras 

que las fieras rabiosas, plus feroces 
que les betes feroces, 187. 

ARIA relacion, rapport, 171. 
ARIMA alma, ame, 6, 10, 183, (passim). 

ARKA arca, arcbe (de Noe), 75. 
ARMADA ejercito, armee, 93. 
ARNEGATU renegado, renegat, 15, 115. 
ARNEGU blasfemia, blaspheme, 115. 
ARNO vino, vin, 96, 106. 
ARPHEGI cara, visage, 129, 180, 192. 
ARRAILDU hendirse, se fendre, 118. 
ARRAIN pez, poisson, 23, 137, 192. 
ARRAIO rayo, rayon, 24. 
ARRANO aguila, aigle, 192. 
ARRANTZAILE pescador, pecheur, 142, 

149. 
ARRAS enteramente, entierement, 141, 

30, 67, 109. 
ARRASTO rastro, huella, empreinte, tra-

ce, 31. 
ARRATS noche, tarde, nuit, soir, 10, 30, 

106. 
ARRAZA raza, progenie, race, lignage, 

65, 66, 69, 178. 
ARRAZOI razon, raison, 17. 
ARRAZOIN razon, argumento, raison, 

raisonnement, 2, 8. 
ARRAZOINAMENDU razonamiento, raison-

nement, 136. 
ARRAZOINATU razonar, raisonner, 183. 
ARREBA hermana (de hombre, mientras 

que AIZPA lo es de mujer), soeur 
[d'homme, tandis que AIZPA est de 
femme), 98. 

ARREN aunque, quoique. HAINITZ DE-
ZAKEN ARREN aunque puede mucho, 
bien qu'il puisse beaucoup, 17. 

ARRIMU disposicion, arreglo, compostu-
ra, disposition, arrangement, 24, 47, 
106. 

ARROILTZE huevo, oeuf, 30. 
ARROSARIO Rosario, Rosaire, 1. 
ARTA, ARTHA cuidado, diligencia, soin, 

diligence, 1, 10, 25, 130, 164, 172. 
ARTALDE rebafio, troupeau, 83, 156. 
ARTEAN entre, entre, 16, 26. 
ARTERAINO hasta, jusqu'a. HARAT HEL 

ARTERAINO hasta llegar allf, jusqu'a 
arriver la, 24. 

ARTIKULU artfculo, article, 63. 
ARTINO hasta, jusqu'a. ETHORRI ARTI-
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NO hasta que haya venido, )usqu'a 
ce qu'il soit venu, 69. 

ARTOSKI, ARTHOSKI con cuidado, dili-
gentemente, avec soin, 21, 67, 69, 
184. 

ARTZAIN pastor, berger, 147. 
ASALDATU alborotar, troubler, 107, 150. 
ASE satisfaccion, hartura, satisfaction, 

rassasiement, 23. 
ASETU satisfacer, satisfaire, 155, 183. 
ASKI bastante, assez, 12, 22, 24, 31, 

68, 189, 192. 
ASKO mucho, beaucoup (precede al 

sustantivo, avant le substantif), 16, 
17, 25, 31, 33. 

ASKOTAN muchas veces, con frecuencia, 
plusieurs fois, frequemment, 8, 22, 
24. 

ASMATU idear, inventar, imaginer, in-
venter, 5, 9, 124. 

ASMU opinion, pensamiento, designio, 
opinion, pensee, dessein, 69, 184, 
191. 

ASPALDIKO de hace tiempo, de long-
temps, 135, 141. 

ASPALDION hace tiempo, il y a long-
temps, 10, 83. 

ASPALDITIK desde hace tiempo, depuis 
longtemps, 78. 

ASPERKUNDE venganza, vengeance, 121. 
ASTI tiempo libre, loisir, 139. 
ATERBE albergue, abri, 79. 
ATHERA salir, sortir, 155. 
ATREBENTZIA atrevimiento, hardiesse, 

18. 
ATSEGABE afliccion, affliction, 26. 
ATSEGIN placer, plaisir, 149. ATSEGIN 

IZAN ser placentero o agradable, 
etre agreable, 30. 

ATXEMAN, ATZEMAN capturar, coger, 
capturer, saisir, 65, 101. 

ATXIKI guardar, conservar; reputar, 
juzgar, garder, conserver; reputer, 
juger, 2, 25, 33, 69, 112, 146, 184. 

ATZARRI vigilante, despierto, vigilant, 
eveille, 2, 11, 50, 51, 141. 

AURDIKI lanzar, jeter, 102. 

AURKITU encontrar, trouver, jeter, 14, 
188. 

AURTIKI lanzar, jeter, 118, 125. 
AURTIKARAZI hacer arrojar, faire jeter, 

71. 
AUSARKI en abundancia, abondamment, 

131. 
AUSART atrevido, hardi, 107. 
AUSARTATU atreverse, oser, 137. 
AUSARTZIA (con a organica, avec a or-

ganique) osadia, audace, 17, 142, 
189. 

AUSIKI morder, mordre, 65, 186. 
AUTORITATE autoridad, autorite, 8, 10, 

12. 
ATZARTASUN, AZARTASUN vigilancia, vi-

gilance, 116, 131. 
AZKEN ultimo, dernier, 184. AZKEN 

BURUAN en ultimo termino, final-
mente, a la fin, dernierement, 189. 

AZKENEAN, AZKENIAN finalmente, fina-
lement, 8, 143. 

AZOTATU azotar, fouetter, 110. 
AZPI debajo, dessous. HAITZ AZPITAN 

debajo de los robles, sous les che-
nes, 5. 

AZTAPAR garra, griffe, 114. 

BADA (solo o precedido de ETA, en 
inicio de frase, tout seul ou precede 
de ETA, au commencement de phra-
se) ahora bien, or, 15, 26. 

BAI si, oui, 2, 15. BAI ETA ERE y tam-
bien, et aussi, 69. BAI.. .BAI ya...ya, 
soit...soit, 9, 32, 148. 

BAI(A) asentimiento, assentiment, 128. 
BAIA defecto, defaut, 47. 
BAIMEN permiso, aprobacion, consenti-

miento, permission, approbation, 
consentement, 5, 65. 

BAINAN pero; sino, mais, 15, 21, 65, 
69, 144. BAINAN ERE pero tambien, 
sino tambien, mais aussi, 145, 186. 

BAINO que, que (solamente en compa-
rativas, seulement en comparatives) 
9, 34. 

BAITAKO. SALBATZAILEA BAITAKO SIN-
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HESTEA la creencia (de) en el Sal-
vador, la foi (de) au Sauveur, 69. 
Cf. 32, 143, 185. 

BAITAN en, en, chez. Gu BAITAN en 

nosotros, chez nous, 7. ADIXKIDEA 
BAITAN en el amigo, chez l'ami, 
26. SlNHESTEN DUT JAINKOA BAI-
TAN creo en Dios, je crois en Dieu, 
29. BERE BAITARIK de si mismo, de 

soi meme, 5, 8, 17. BERE BAITA-

RIK DOHA va de suyo, cela va de 
soi 21. BERE BAITAN SARTU entrar 

dentro de si, rentrer en soi, 4. 
BAITEZPADA ineludiblemente, inelucta-

blement, 69, 118, 164. 
BAITEZPADAKO absolutamente necesario, 

absolument necessaire, 5. 
BAIZIK mas que; sino, que; mais, 19. 

BAIZIK ERE mas que, sinon, a l'ex-
ception de, 184. 

BAKARRIK solamente, seulement, 26, 28. 
BAKARTASUN unicidad, unicite, 156. 
BAKE paz, paix, 26. 
BAKETU apaciguar, apaiser, 173. 
BAKOTX cada, chaque, 3, 16, 30, 143. 
BALENTRIA (con a organica, avec a or-

ganique) fanfarronada, fanfaronnade, 
6, 15. 

BALIATU servirse de, se servir de, 169, 
170, 172. 

BALIN BA si, si, 26. 

BALIO (subst.) valor, valeur, estima-
tion, 69. 

BALIOS (adj.) preciado, valioso, vala-
ble, precieux, 11, 12. 

BALTSAMATU embalsamar, embaumer, 
128. 

BALTSAN EMAN poner en comun, met-

tre ensemble, 27, 131, 149. 
BANDERA bandera, drapeau, 117. 
BARATU detenerse, pararse, s'arreter, 6, 

7, 67, 85, 131. 
BARATZE huerto, jardin, 23, 109. 
BARBARO barbaro, barbare, 32. 
BARKAGOGOR duro en perdonar, dur a 

pardonner, 113. 
BARKAMENDU perdon, pardon, 172. 

BARNA profundamente, profondiment, 
23, 25, 60. 

BARRAIATU dispersar, disperser, 176. 
BARUR ayuno, jeune, 90, 159. 
BASA lodo, boue, 96. 
BASA HERRI (en oposicion a HIRI HAN-

DI) barrios o villorrios montafie-
ses, petits villages montagnards, 148. 

BASO vaso, vase, 94. 
BAT uno, un, 19. BAT EGON estar uni-

do, rester uni, 27. ERLIJIONERIK 
BAT ERE GABE sin ninguna religion, 
sans aucune religion, 9. 

BATASUN unidad, unite, 157. 
BATBEDERA cada uno, chacun, 181. 
BATHAIATU bautizar, baptiser, 144. 
BATHAIO bautismo, bapteme, 117, 148. 
BATZUEK algunos, quelques-uns, 5, 76, 

24. 
BAZKA pasto, alimento, paturage, ali-

ment, 27, 150, 177, 189. 
BAZKATU apacentar, alimenter, 166. 
BAZTER rincon, extremo, coin, extre-

me, 1, 178. BAZTERRERAT UTZI, BAZ-

TERRERAT EMAN relegar, arrinconar, 
releguer, mettre dans un coin, 24, 
60, 115. 

BEDEREN al menos, au moins, 3, 24. 
BEGI ojo, oeil, 4, 20, 22. BEGIETARAT 

DOHANA constatable por los senti-
dos, verifiable par les sens, 147. 
BEGIETARIK GALDU perder de vista, 
perdre de vue, 26. 

BEGIRALE vigilante, vigilant, surveil-
lant, aurkibidea. 

BEGIRATU cuidar; preservar, soigner; 
preserver, 1, 11, 15, 145, 189. 

BEGIRATZAILE vigilante, vigilant, 128. 
BEHAR necesario; necesidad, necessai-

re; necessite, 5, 8, 15, 26, 65. BE-
HAR IZAN ser necesario, etre ne-
cessaire, falloir, 68, 69. 

BEHARRI oreja, oreille, 191. 
BEHATU mirar, regarder, 4, 101, 133. 
BEHATZE, mirada, regard, 115. 
BEHERA abajo, a bas (con movimien-

to, avec mouvement), 5. 

i i ) 
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BEHERE de abajo, inferior, infeñeur, 
bas, 14, 188 . 

BEHIN ERE EZ nunca, jamais, 5, 
BEIZIK, 188. Cf. BAIZIK. 

BEKATORE pecador, pecheur, 68, 145, 
188. 

BEKATOROS pecador, pecheur, 173, 188. 
BEKATU pecado, peche, 68, (passim). 
BEKOZ-BEKO cara a cara, face a face, 

191, 192. BEKHOZ (con nombre en 
dativo, avec nom au datif) de cara 
a, face a, 150. 

BF.HAR hierba, herbe, 61. 
BELARRI oreja, oreille, 11. 
BELDUR miedo, temor, peur, crainte, 

12, 192. BELDUR GABE(A) intrepido, 

intrepide, 3. 
BELDURTI miedoso, peureux, 130. 
BELHAUN rodilla, genou, 12, 180. BEL-

HAUNIKO de rodillas, a genoux, 94. 
BELO velo, voile, 10, 26. 
BELTZ negro, noir, 9, 157. 
BELZTU ennegrecer, noircir, 110. GE-

ZURREZ BELZTU denigrar, calumniar, 
infamar, denigrer, calomnier, 16. 

BENEDIKATU bendito, birti, 66. 
BENEDITANO benedictino, benedictin, 1. 
BENTZUTU vencer, vaincre, 27, 145, 148. 
BENZUTZAILE vencedor, vainqueur, 65. 
BERA el mismo, lui meme. GAUZA NA-

TURALETAN BERETAN, 19 . JAINKOA-

REN BERAREN, 5 . DENBORAZ BERAZ, 

2 6 . HORIEK BEREK, 2 6 . JAINKO BE-

RAREN GANIK, 17 . IGUZKI BERETIK, 

17. SAKRAMENTU BERAK, 147. ERLI-

TIONE GABEKOEN BEREN, 1 4 7 . MUN-

DU HUXTAKO BEREKO, 25. ORAI BE-

RETIK, 24. ORDUAN BEREAN, 143. 

BERAZ por lo tanto, por consiguiente, 
par consequent, donc, 31, (passim). 

BERBERA el mismo, lui meme, 45. 
BERBO, Verbo, Verbe. BERBO DIBINOA 

el Verbo Divino, Le Verbe Divin, 
143. 

BERDURATU extender, repandre, 113. 
BERE su, son, sa, 16, 20, 24, 26, 66, 

(passim). BERENAZ, 26, 29. BEREN-

TZAT, 20. BEREKIN, 17, 23. 

BERE(A) (el) suyo, le sien, 24. 
BEREHALA en seguida, ensuite, 53, 60, 

191. 
BERETU hacer suyo, apoderarse, s'em-

parer, 65, 91, 173. 
BEREX aparte, a part, 108. 
BEREXI separar, apartar, separer, de-

tourner, 26. 
BEREZI especial, especifico, special, 

specifique, 145. 
BEREZIKI especialmente, particularmen-

te, specialement, particulierement, 
1, 17, 69. 

BERINA (a organica, a organique) vi-
drio, cristal, verre, cristal, 78. 

BERMATU garantizar, confirmar, garan-
tir, confirmer, 22, 67. 

BERME garante, responsable, garant, res-
ponsable, 22. 

BERO caliente, chaud, 1. 
BEROTU calentar, chauffer, 65, 145. 
BERREHUN doscientos, deux cents, 147. 
BERRI nuevo; noticia, neuf; nouvelle, 

64, 149, 186. BERR; ONA la buena 
nueva, la bonne nouvelle, 67. 

BERRITAN recientemente, recemment, 
85. 

BERRITZ ERE de nuevo, de nouveau, 
18. 

BERTSU casi igual, parecido, presque 
egal, pareil, 66, 147. 

BERTUTE virtud, vertu, 7, 8, 13, (pas-
sim). 

BERTZALDE por otra parte, ademas; fue-
ra de, aparte de, d'ailleurs, en ou-
tre; hors de, 11, 21, 27, 33, 54. 

BERTZE otro, outre, 183, 187, (pas-
sim). BERTZE ZER LEKUKOTASUN que 

otro testimonio, quel autre temoig-
nage, 186. BERTZE HITZEZ con 

otras palabras, avec d'autres mots, 
28. -TIK BERTZERIK IZAN ser dife-

rente de, etre different de, 183. 
BERTZELA de otro modo, autrement, 

21, 23. 
BERTZELAKO diferente, different, 24. 
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-TIK BERTZELAKO diverso de, divers 
de, 183. 

BESARKATU abrazar, embrasser, 24, 65. 
BESO brazo, bras, 2. 
BESTIA (a organica, a organique), fie-

ra, animal salvaje, bete feroce, 4, 5, 
31, 187. 

BETBETAN subitamente, tout a coup, 
178, 181. 

BETHE lleno; Uenar, cumplir, plein; 
remplir, accomplir, 8, 69. 

BETHI siempre, toujours BETHI ETA 
BETHI constantements, incesante-
mente, perpetuamente, constamment, 
incessament, perpetuellement, 20, 
194. BETHIKO de siempre, de tou-
jours, 13. BETHIKOTZ para siern-
pre, pour toujours, 177, 183. 

BEZAIN. N A H I BEZAIN... tan...como se 

quiera, autant qu'on voudra, 8, 32. 
BEZALA como, comme, 20, 26, 32, 69, 

183, (passim). 
BEZALAKO semejante, parecido, sembla-

ble, pareil, 69, 183. 
BEZALATSU casi como, a peu pres pa-

reil, 5. 
BEZIK, 20. Vide BAIZIK. 

BEZIN, 30, 147. Cf. BEZAIN. 

BEZINBAT tanto como, autant que, 65. 
BEZINBATEAN tanto como, en cuanto, 

quant a, pour autant que, 27, 30, 
69. 

BEZTITU vestir, revestir, vetir, revelir, 
61, 176, 193. 

Bi dos, deux, 19. BIGARREN segundo, 
deuxieme, 31. 

BIA dos, deux, 143. 
BIDE camino, medio, chemin, moyen, 

9, 69. ZER NAHI DEN BIDEZ por 

cualquier medio, par n'importe quel 
moyen, 6. 

BIHAR mañana, demain, 142. 
BIHARAMUN el dfa siguiente, le lende-

main, 139. 
B I H I grano, grain, 4. 
BIHOTZ corazon, coeur, 23, 145, (pas-

sim). BIHOTZ ALTXAGARRI cosa que 

consuela el corazon, reconfortante, 

chose qui sert pour consoler le 
coeur, reconfortant, 66. BIHOTZ-MIN 
arrepentimiento, pesar, afliccion, re-
pentir, regret, affliction, 23, 49, 66, 
88. 

BIHURTU rendir (cuenta, testimonio,) 
rendre [compte, temoignage), 32, 
69. 

BIKARIO Vicario, Vicaire, 147, 164. 
BILDOTS, BILDOTX cordero, agneau, 106, 

113, 166. 
BILDU recoger, ramasser, 6. ELGARREN 

GANAT BILDU, ELGARRETARAT BILDU, 

congregarse, se reunir, 26, 143. 
BILHA IBILI andar en busca, chercher, 

23. 
BILHAKATU convertirse, cambiarse, ve-

nir a ser, devenir, se convertir, se 
changer, devenir, 1, 9, 14, 65, 69, 
110, 183, 193. 

BILHATU buscar, chercher, 9, 16, 85, 
139. 

BILHUZI, BILUZI desnudo, nu, 33, 61, 

62. 
BILKUIA, BILKURA reunion, reunion, 

147, 164. 
BILTZARRE reunion, asamblea, reunion, 

assamblee, 146, 147. 
BIRJINA (la) Virgen, (la) Vierge, 66, 

72, 73, 74, 75, 145. 
BISITA visita, visite, 89. 
BITARTEKO intermediario, mediador, in-

termediaire, mediateur, 69. 
BITIMA victima, victime, 108. 
BITORIA victoria, victoire, 128. 
BIXTA vista, vue, 99. 
BIZI vivir; vivo; vida, vivre; vif; vie, 

9, 13, 19, 20, 24, 26, 27, 34, 185, 
189, 192. 

BIZKITARTEAN entre tanto, sin embar-
go, en attendant, cependant, 46, 
49, 140. 

BIZIO vicio, vice, 5. 
BIZITZE vida, vie, 9, 27, 191. 
BLASFEMATU blasfemar, blasphemer, 179. 
BORRATU borrar, biffer, 68. 
BORTHITZ fuerte, poderoso, vigoroso, 

fort, puissant, vigoureux, 1. 
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BORTXA EGIN contrariar, oponerse, con-
trarier, s'opposer, 149. 

BORTXATU forzar, obligar, forcer, obli-
ger, 187. 

BORTZ cinco, cinq, 16. 
BOTHERE poder, pouvoir, 16, 18, 21, 

149. 
BOTHERETSU poderoso, puissant, 34. 
BOZA (a organica, a organique), voz, 

voix, 27, 33. 
BOZATU gozar, alegrar, jouir, se re-

/ouir, 191. 
BOZIK con gozo, avec plaisir, 151. 
BOZKARIATU gozarse, se rejouir, 48, 98. 
BOZKARIO gozo, joie, 10, 27, 65, 192. 
BUHATU soplar, atizar, attiser, insuf-

fler, 189. 
BULDA bula, bulle, 11. 
BULHAR pecho, poitrine, 68. 
BURASO padre, parent, 10, 24, 69, 88. 
BURDINA hierro, fer, 4, 19, 29, 121. 
BURLATU burlar, escarnecer, se moquer, 

bafouer, 2, 16, 30, 114, 190. 
BURU cabeza, tete. BURU EGIN oponer-

se, s'opposer, 1, 16. GURE BURUERI 

a nosotros mismos, a nous memes, 
27. BERROGOI EGUNEN BURUAN al 

cabo de 40 dfas, apres 40 jours, 
143. KREDOAREN BURUAN al princi-

pio del Credo, au commencement 
du Credo, 29. BURUZ (precedido de 
nombre en dativo, precede de nom 
au datif), con respecto a, par rap-
port a, 1, 23, 98, 156. En sentido 
de angulo, punto de vista, aspecto, 
avec signification d'angle, point de 
vue, aspect, 60. ENE BURUAREN ETA 
ENE ZORTEAREN GAINEAN acerca de 

mi mismo y de mi destino, au su-
jet de moi-meme et de ma desti-
nee, 10. GURE BURUEN de nosotros 

mismos, de nous-memes, 8. BERE 
BURUARI BORTXA EGIN hacerse vio-

lencia, faire violence a soi-meme, 
148. 

BURUZAGI jefe, chef, 24, 104, 154, 147, 
154. 

BUSTI mojar; mojado, mouiller; moui-
lle, 10, 30. 

DAMNATU condenado, damne, 180, 186, 
189. 

DEBALDE en vano, en vain, 118, 141, 
162. 

DEBEKATU prohibir, prohiber, 37, 58, 
155. 

DEBEKU prohibicion, prohibition, 51. 
DEBOTLAMENDU confusion, confusion, de-

sordre, 12, 15. 
DEBOILATU trastornar, alterar, renver-

ser, alterer, 25. 
DEBOZIONE devocion, devotion, 1. 
DEBRU diablo, diable, 58, 65. 
D E I llamada, appel, 89. 
DEITHORAGARRI lamentable, lamenta-

ble, 10, 145. 
DEITU llamar, appeler, 1, 14, 69, 145, 

165. 
DEKLARATU declarar, declarer, 158. 
DELAKOTZ. BEKATUA DELAKOTZ por cau-

sa del pecado, a cause du peche, 68. 
DEN. DEN TTIPIENAK ERE aun las mas 

pequeñas, meme les plus petits, 1. 
DEN HOBERENEAN ERE, 14. D E X GU-

TIENA ERE, 2 2 . DEN GUTIENEKO ADI-

MENDUA, 33. DEN GUTIENEKO DUDA-

RIK, 186. DEN GUTIENEKO ANTSIA, 

5. Cf. 192. 
DENA DEN ERRAITEKO para decirlo to-

do tal como es, pour dire les cho-
ses comme elles sont, 5. 

DENBORA tiempo, temps, 26, 66 
DERETXO derecho, droit, 166. 
DESBARDIN desigal, inegal, 32. 
DESEGIN deshacer, defaire, 70, 153. 
DESERTU desierto, desert, 10. 
DESESPERATU (trans.) desesperar, de-

sesperer, 188. 
DESESPERAZIONE desesperacion, dcscs-

poir, 190. 
DESGRAZIA desgracia, malheur, 121. 
DESIRATU desear, desirer, 24. 
DESKANTSATU descansar, se reposer, 

191. 
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DESMASIA desman, delito, exces, dclit, 
65, 176. 

DESOBEDITU desobedecer, desobeir, 59. 
DESOHORATU deshonrar, deshonore-. 

170. 
DESOLATU desolado, desole, 24. 
DEUS algo; nada, quelque chose; rien, 

4, 6, 20, 24, 68, 143. 
DIBINO divino, divin, 143. 
DIRU dinero, argent, monnaie, 24. 
DISTIADURA brillo, eclat, 78, 100. 
DISTIANT brillante, brillant, 9, 15, 17. 
DISTIATU (trans.) brillar, briller, 18, 25, 

122. 
DIZIPULU disdpulo, disciple, 45, 67. 
DOBLEZKA doblemente, doublement, 

126. 
DOHAIN don, don, 12, 68, 143, 126, 

168. 
DOHAKABE infeliz, malheureux, 23. 
DOHATSU feliz, heureux, 69, 123, 164. 
DOHATU dotado, doue, 4, 29, 144, 164. 
DOI-DOIA justamente, justement, preci-

sement, 5, 12, 135. 
DOLHU duelo, deuil, 118. 
DOLORAGARRI doloroso, douloureux, 

104, 114. 
DOLORATU dolorido, afligido, endolori, 

afflige, 26, 96. 
DONI (precedido de JAUN precede de 

JAUN) San, Saint (se aplica a Santos 
de la Iglesia primitiva, il est appli-
que aux Saints de l'ancienne Egli-
se). JAUN DONI PAULO, 145, 186. 

JAUN DONI PETRI, 147. JAUN DONI 

JOANES, 1 9 3 . JAUN DONI JOANES-

BATISTA, 145. 

DORPHE rudo, pesado, penoso, rude, 
lourd, 13, 66, 68, 121, 188. 

DOTOR Doctor, Docteur, 21. 
DOTRINA doctrina, doctrine, 125, 140. 

154. 
DUDA duda, doute, 7, 8, 149, 185. Du-

DAN EMAN poner en duda, mettre 
en doute, 20. DUDA-MUDAK (plur.) 
oscilacion, altibajos, hesitation, ha-
uts et bas, 26. Cf. 175. 

DUDA IZAN dudar, douter, 20. 
DUDATU dudar, douter, 23. 

EBANJELIO Evangelio, Evangile, 89. 
EBANJELISTA Evangelista, Evangeliste, 

22. 
EBATSI robar, arrebatar, voler, derober, 

4, 33, 179. 
EDAN beber, boire, 15. 
EDER hermoso, heau, 6, 191. EDERTA-

SUN hermosura, beaute, 189, 192. 
EDERGAILU objeto decorativo, objet de-

coratif, 25, 53. 
EDERKI hermosamente, avec beaute, 14. 
EDO O, ou, 19, 31, 68, 114, 141, 149, 

157, 183. 
EDUKI tener, avoir. DAGOKAN, 23. DA-

GOZKAN, DAGOZKANAK, 68. 148. DA-
GOKAZUN, 33. 

EFETU efecto, effet, 33. 
EGARRI sed, soif, 23, 33, 188. 
EGIA (a organica, a organique) verdad, 

verite, 6, 8, 15, 17, 18. 
EGIAZKI en verdad, veritablement, 22. 
EGIAZKO verdadero, vrai, 6, 8, 9, 12, 

15, 27. 
EGILE hacedor, auteur, 6, 13, 17, 184. 
EGIN hacer; obra, hecho, faire; oeuvre, 

fait, 9, 13, 15, 17, 21, 25, 28, 185, 
(passim). BAT EGIN unirse, s'unir, 2, 
183. NIGAR EGINGARRI digno de llo-

rarse, digne de pleurer, 9. 
EGINBIDE deber, obligacion. devoir, 

obligation, 6, 8, 13, 23. 
EGINTZA acto, accion, acte, action, 1, 

6, 13, 22, 184. 
EGITE accion, action, 179. 
EGITEKO (subst.), quehacer, negocio, 

fin, mision, occupation, affaire, but, 
mission, 4, 10, 14, 66. 

EGOITZA morada, residencia, demeure, 
residence, 13, 69, 145, 193. 

EGON estar, se trouver, demeurer, 9, 
16, 23, (passim). DAGOZIN. ZAGO-

ZILA. 

EGORRI enviar, envoyer, 50, 56, 89, 
173. 

291 



EGUN dia, jour. EGUN OROZ diariamen-
te, journellement, 3. EGUNETIK EGU-
NERA de dia en dia, de jour en jour, 
1. EGUN GUZIEZ todos los dias, tous 
les jours, 26. 

EHORTZI sepultar, ensevelir, 99, 128. 
EHUNKA a cientos, a centaines, 20. 
EIAN a ver, si, si, 19, 31. 

EKARRAI (esta palabra aparece en el 
Diccionario de Larramendi, ce mot 
apparait dans le Dictionnaire de La-
rramendi) inclinacion, inclination, 
17. 

EKARRI, EKHARRI traer, apporter, 1, 8, 
18. EKHARRIA IZAN ser propenso, 

avoir propension, 8, 66, 145. 
EKHARRITASUN propension, inclinacion, 

propension, inclination, penchement; 
38, 81, 100. 

ELGAR uno al otro, mutuamente, l'un 
l'autre, mutuellement, 2, 15, 26, 
28, 124, 143, 170. 

ELHORRI espino, arbrisseau epineux, 
61, 110. 

ELHUR nieve, neige, 178. 
ELIZA Iglesia, Eglise, 2, 9, 11, 12, 65, 

(passim). 
ELKOR sordo, sourd, 95. 
EMAN dar; poner, colocar, donner; met-

tre, placer, 2, 15, 23, 18, 28, 30, 
32, 65, 184, (passim). AGERTZERAT 
EMAN revelar, descubrir, reveler, de-
couvrir, 18. AGERIAN EMAN poner 
en evidencia, probar, rendre evi-
dent, prouver, 144. EMAGUN supon-
gamos, supposons (que), 9, 30. 

EMAZTE mujer, femme, 59, 75, 126. 
EMEKI-EMEKT suavemente, insensible-

mente, poco a poco, doucement, in-
sensiblement, peu a peu, 10. 

ENE mio, mien, 6, 10, 19, 27, 65, 
(passim). ENEKIN conmigo, avec 
moi, 27. 

ENGANAKOR engañoso, trompeur, 28, 
167, 188. 

ENGANATU engafiar, tromper, 6, 8, 23. 
EZIN ENGANATUZKO infalible, infail-
lible, 9. 

ENGANU engaño, tromperie, 24. 
ENPERADORE Emperador, Empereur, 

149, 184. 
ENTHELEGATU entender, comprender, 

comprendre, 16. 
ENTSEIATU esforzarse, intentar, essayer, 

191. 
ENTSEIU esfuerzo, empeño, essai, 1, 

5, 114. 
ENTZUN oir, entendre, 10, 16, 20. 
ENZIKLIKA Enciclica, Encyclique, 15. 
E P H E L tibio, tiede, 116, 191. 
EPHELDU entibiar, attiedir, 26. 
EPHELTASUN mediocridad, mediocrite, 

23. 
ERABILI agitar, agiter, 139. 
ERAKASGARRI enseñanza, enseignement, 

59. 
ERAKASPEN enseñanza, enseignement, 3, 

7, 15, 65, 189. 
ERAKATSI ensefiar, enseigner, 1. 
ERAKUSTAILE, ERAKUSTALE, maestro, 

maitre, 92, 167. 
ERAKUTSI mostrar, montrer, 15. ER.\-

KUSTERA EMAN manifestar, manifes-
ter, 144. 

ERAMAN Uevar, porter, 7, 21, 23. ERA-
MANARAZI hacer Uevar, faire porter, 
12. 

ERBAIL debil, invalido, faible, 192. Cf. 
HERBAL. 

ERDI medio, demi, moitie, 4, 9, 24, 
26. 

ERE tambien, aussi, 15, 18, 67, 144, 
184, (passim). 

ERESIA herejia, heresie, 153, 189. 
ERETIKO hereje, heretique, 77, 155, 

171. 
ERGEL necio, fatuo, sot, fat, 55. 
ERI enfermo; enfermedad, malade; ma-

ladie, 24, 26, 68, 137. 
ERITASUN enfermedad, maladie, 24, 27. 
ERLIJIONE religion, religion, 5, 9, (pas-

sim). 
ERNATU espabilar, eveiller, 141. 
ERNE despierto, inteligente, eveille, in-

telligent, 5, 30. 
ERORI caer, tomber, 5, 9, 68. 
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ERORKOR propenso a caer, fragile [mo-
ralement), 167, 173. 

ERORIKO (subst.) caida, chute, 65, 68, 
122. 

EROSI comprar, redimir, acheter, rache-
ter, 16, 65, 104. 

EROSPEN Redencion, Redemption, 103. 
EROSTAILE Redentor, Redempteur, 65, 

69, 109. 
ERRABIA rabia, rage, 114. 
ERRABIATU rabioso, enrage, 187. 
ERRABIAZKO rabioso, enrage 191. 
ERRAI (plur.) entrañas, entrailles, 4, 

89, 178. 
ERRAITEKO. NOR IZANEN DA ERRAITE-

KO? ,iquien podra decir?, qui pou-
rra dire?, 21. 

ERRAMU laurel, laurier, 113. 
ERRAN decir; dicho, dire; mot, 8, 20, 

27, 65, 148, (passim). ERRAN NAHI 

DA es decir, c'est-a-dire, 19, 68. 
ERRAN NAHI BAITA es decir, c'est-a-
dire, 20. ERRAN ARAZI hacer decir, 
faire dire, 144. 

ERRE quemar, bruler, 15, 182, 186. 
ERREBELATU extraviar; extraviado, ega-

rer; egare, 6, 8, 12, 23, 27, 194. 
ERREBERRITU renovar, renouveler, 134. 
ERREBOLTA rebelion, rebellion, 59, 173. 
ERREBOLTATU rebelarse, se revolter, 

103. 
ERREDOBLATU redoblar, doubler, 115. 
ERREGE rey, roi, 4, 31. 

ERREGETASUN realeza, royaute, 62. 
ERREGELA regla, regle, 13, 159. 
ERREGELATU regular, regulado, ordenar, 

ordenado, regler, regle, ordonner, 
ordonne, 29, 169. 

ERREGINA (a organica, a organique) rei-
na, reine, 75. 

ERRELIKA re]iquia, relique, 86. 
ERRENKURA queja, plainte, 121, 138. 
ERRENKURATU quejarse, se plaindre, 17. 
ERREPARO reparacion, reparation, 69. 
ERREPARAZIONE reparacion, reparation, 

69, 109. 
ERREPERATU reparar, remediar, repa-

rer, 69. 

ERREPIKATU repetir, repeter, 113. 
ERREPROBATU reprobado, reprouvS, 

180. 
ERREPUSTA respuesta, reponse, 14. 
ERREPUSTU respuesta, reponse, 31. 
ERRESPETATU respetar, respecter, 10, 

82. 
ERRESPETU respeto, respect, 2. 
ERRESUMA reino, royaume, 1, 27, 185. 
ERRETOR parroco, cure, 1. 
ERREX facil, facile, 149. ITZULTZEKO 

ERREXA tornadizo, voluble, incons-
tant, changeant, 26. 

ERREXKI facilmente, facilement, 148, 
186. 

ERREXTASUN facilidad, facilite, 69. 
ERREZIBITU recibir, recevoir, 12, 147, 

148, 160. 
ERREZTUN anillo, eslabon, anneau, chai-

non, yj, 101. 
ERRI risa, sonrisa; dedo, rise, souri-

re; doigt, 31, 101. Cf. HIRRI . 
ERRO raiz, racine. ERROTIK enteramen-

te, entierement, 149. ERRUAK EGIN 

arraigar, s'enraciner, 23. 
ERROKERIA locura, folie, 5, 17, 21, 

132. 
ERROMANO romano, romain, 5, 32. 
ERROMES, ERRUMES pobre, pauvre, 24, 

80, 81, 149. 
ERROTU enloquecer, devenir fou, 114. 
ESKAILE mendigo, mendiant, 96. 
ESKAINI ofrecer, offrir, 190. 
ESKANDALISATU escandalizar, scandali-

ser, 102. 
ESKAS falta, carencia; escaso, manque, 

defaut; en petite quantite, 2, 9, 
10, 11, 18, 161, 191. 

ESKASIA falta, carencia, manque, priva-
tion, 24, 32. 

ESKASTU faltar, faire defaut, 9, 167. 
ESKATIMA riña, pendencia, dispute, ri-

xe, 88. 
ESKER gracia; gratitud, grace; gratitu-

de, 12. ESKER ONEZKO de agradeci-

miento, de remerciement, 13. GURE 
APHEZ KHARTSUERI ESKER gracias a 
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nuestros celosos sacerdotes, grdce d 
nos fervents pretres, 2. 

ESKERGABETASUN ingratitud, ingratitude, 
60. 

ESKOMUNIKAZIONE excomunion, excom-
munication, 171. 

ESKOMUNIKO excomunion, excommunica-
tion, 171. 

ESKRIBANO, ESKRIBANU escriba, scribe, 

102, 130. 
ESKRIBU escriba, scribe, 105. 
ESKU mano, main, 4, 24, 68, 88. 
ESKUAL-HERRI Pafs Vasco, Pays Bas-

que 1, 3, 15, 117. 
ESKUALDUN vasco, basque, 1, 2, 15, 

144. 
ESNE leche, lait, 15. 
ESPANTAGARRI asombroso, pasmoso, 

surprenant, merveilleux, 69. 
ESPANTITU asombrarse, s'etonner, 19, 

192. 
ESPERANTZA esperanza, espoir, 24, 28, 

68. 
ESPI.IKATU explicar, expliquer, tit., 

baim. 
ESPOS esposo, esposa, epoux, epouse, 

24, 26, 56. 
ESTABLITU establecer, etablir, 106, 146, 

185. 
ESTAKEMENDU (sic) adhesion, adhesion, 

117. 
ESTALDU, ESTAI.I cubrir, couvrir, 61, 

114. 
ESTATU estado, situacion, etat, situa-

tion. 10, 68, 190. 
ESTPKA lazo, sujecion, lien, sujetion, 

171 190. 
ESTEKATU asir, ligar. atar, vincular. 

saisir, lier, attacher, 10, 22, 32. 
ESTIMATU estimar, apreciar, estimer, 

apprecier, 10. 
ESTIMU aprecio, estime, 54, 70, 103, 

179. 
ETA y, et, 1, 2, 8, (passim). ZERUETA-

RAT IGAN ETA HAMAR-GARREN EGU-

NEAN en el dia decimo desoues de 
la Ascension a los cielos, dix jours 
apres l'Ascension aux cieux, 143. 

ETERNAL eterno, eternel, 9, 15, 168, 
185, 193. 

ETERNITATE eternidad, eternite, 158, 
176, 188, 193. 

ETHORKI origen, origine, 6, 150. 
ETHORRI venir, venir, 78. 
ETSAI enemigo, ennemi, 16, 20, 26. 
ETSAIGOA enemistad, inimitie, 65, 76. 
ETSENPLU ejemplo, exemple, 12, 87, 

142. 
ETSIMENDU desesperacion, decepcion, 

desespoir, deception, 26, 146. ETSI-
MENDUAN SARTU caer en el descora-
zonamiento, se decourager, 1. 

ETXE casa, maison, 6, 17. ETXEKOAK 
los miembros de la familia, les 
membres de la famille, 10. 

ETXOLA cabaña. chabola, cabane, mai-
sonnette, 82, 80. 

ETZAN acostarse, se coucher, 10, 68. 
Ez no, non, 11, 12, 14, 33, (passim'). 

Ez DAITEKENA imposible, impossi-
ble. 21. Ez...EZ... ni...ni..., ni... 
ni..., 148. Ez XOILKI..., BAINAN 

ERE no solamente... sino tambien, 
non soulement...mais aussi..., 145. 
Ez ETA ERE ni tampoco, non plus, 
69. 

Ez DEUS (adj.) inepto, inutil, inepte, 
inutile, 19, 22, 145. Ez DEUSEN-
TZAT ATXIKIA reputado inepto, re-
pute inutile, 186. 

Ez EGINTASUN incapacidad, incapacite, 
38. 

EZAGUN ARAZI hacer conocer. faire con-
nattre 145. 

EZAGUTU conocer, connaitre, 5, 8, 16. 
EZAGUTZA conocimiento, connaissance, 

5, 14. 
EZARRI colocar, placer, 156. 
EZEN pues, car (en causales coordina-

das, en causales coordonnees). 10, 
34, 192. — EZEN EZ (en compara-
tivas, en comparatives) que no, que 
non. 18. 117, 139. 188. 

EZEZTATU aniquilar, destruir, anean-
tir. detruire, 9, 66. 

EZIN partfcula que indica imposibili-
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dad, particule qui denote impossi-
bilite, 9, 25. 

EZINDU imposibilitado, perclus, infir-
me, 24. 

EZPAIN labio, levre, 83, 90. 
EZPATA espada, epee, 112. 
EZTAI boda, noce, 96. 
EZTI (adj.) dulce, doux, 25, 66, 68, 

171, 191. 
EZTIKI dulcemente, doucement, 145. 
EZTITU endulzar, adoucir, 27, 124. 

FAGORE favor, faveur, 75. 
FAGORETAN en favor, a la faveur de. 
BERE ANAIA POBREEN FAGORETAN en 

beneficio de sus hermanos pobres, 
au profit de leurs freres pauvres, 
149. Cf. 97. 

FALTA falta, faute. BERE FALTAZ por 
su culpa, par sa faute, 188. 

FALTSO falso, faux, 5, 9, 134, 149. 
FAMILIA (a organica, a organique) fa-

milia, famille, 3, 24, 87, 170. 
FARISAU Fariseo, Pharisien, 102. 
FEDE fe, foi, 1, 2, 8, (passim). 
FEDEDUN creyente, croyant, 12, 147. 
FEDEGABEKO incredulo, incredule, 9. 
FERDE-GAILU objeto verde, objet vert, 

113. 
FERDETU reverdecer, reverdir, 178. 
FEREKATU halagar, flatter, 148. 
FERMU firme, ferme, 1. 
FERMUKI firmemente, fermement, 8, 

193, 194. 
FIADOR garante, garant, 167. 
FIDANTZIA confianza, confiance, 13, 51, 

52, 96, 108, 152. 
FIDEL (subst.) fiel, creyente, fidele, cro-

vant, 147, 159, 164, 167. 
FILOSOFO filosofo, philosophe, 14, 23, 

35. 
FINKATU asentar, fijar, fundamentar, 

etablir, fonder, fixer, 7, 20, 152, 
158, 175, 191. 

FINKI seriamente, serieusement, 24. 
FLAKATU debilitar, affaiblir, 8. 17. 68, 

167. 

FLAKEZA debilidad, faibiesse, 9, 68. 
FLAKO debil, faible, 16, 18, 26, 145, 

192. 
FRAIDE fraile, moine, religieux, 1, 117, 

159. 
FRANTSES frances, jrançais, 168. 
FRANTZIA, FRANZIA Francia, France, 1, 

21, 163, 165. 
FRESKO fresco, frais, 30. 
FRESKURA frescura, frescor, fraicheur, 

30. 
FROGA prueba, preuve, 33, 34, 105, 

134, 184. 
FROGATU probar, demostrar, prouver, 

demontrer, 17, 32, 34, 129. 
FRUTU fruto, fruit, 29, 58, 59, 65, 178. 
FRUIN, FUIN tuetano, medula, moelle, 

15, 118. 
FUNSKI fundadamente, avec fondement, 

161. 
FUNTS (la) realidad, (el) fondo de una 

cosa, la realite, le fond d'une cho-
se, 25. 

FUNTSEZKO serio, serieux, 163. 

GABE, sin sans, 18, 33, 65, 69, 192. 
GABETU privar; privado, priver; prive, 

12, 24, 68, 188. 
GAI materia; corriente, matiere; cou-

rant, 5, 121, 178. 
GAI capaz, apto, capable, apte, 12, 69, 

192. 
GAIN. KOPETAREN GAINERAT a la cima 

de la frente, au sommet du front, 
12. 

GAINDI (subst.) desbordamiento, col-
mo, sobreabundancia, debordement, 
comble, surabondance, 193. 

GAINDITU desbordar, colmar; desborda-
do, deborder, combler; deborde, 
64, 192. 

GAINDIZKI sobreabundantemente, avec 
surabondance, 146. 

GAINEAN encima de; sobre, acerca de, 
sur; au suiet de, 6, 8, 10, 12, 14, 
33, 68, 69. H I L ZEN KURUTZEAREN 

GAINEAN murio sobre la cruz, il est 
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mort sur la croix, 146. ARGIA GAU-
ZA HOIKIEN GAINEAN BILHATU DU-

TENAK los que han buscado la luz 
acerca de esas cosas, ceux qui ont 
cherche la lumiere au sufet de ces 
choses, 5. 

GAINERATEKOAN por añadidura, ade-

mas de eso, au surplus, en outre, 
16. 

GAITZETSI condenar, reprobar, condam-
ner, reprouver, 136, 149. 

GAIXO pobre, cuitado, pauvre, mal-
heureux, 9, 14. 

GAIXTAGIN, GAXTAGIN malhechor, mal-

faiteur, 148, 184. 
GAIZKI(A) (subst.) (el) mal, (le) mal, 

2, 17, 34, 184. 
GAIZKI (adv.) mal, mal, 34, 184. 
GAKO llave, clef, 160, 166. 
GALDATU exigir, demandar, exiger, de-

mander, 68. 
GAI.DE pregunta, interrogante, exigen-

cia, question, interrogation, exigen-
ce, 5, 14, 126, 186. 

GALDEGIN pedir, preguntar, reclamar, 
demander, interroger, reclamer, 1, 
14, 23, 26, 29, 65, 184. 

GALDU perder, perdre, 2, 9, 10, 12. 
GALKOR pernicioso, pernicieux, 123. 
GALTZAR seno, sein, 155, 170. 
GAN Cf. JOAN. 

GANBIANTZA cambio, changement, 178. 
GANBIATU cambiar, changer, 96. 
GARAI victoria, victoire, 20. GARAIA 

ERAMAN obtener victoria, obtenir 
victoire, 15, 21. 

GARAITIA ERAMAN obtener victoria; oh-

tenir victoire, 134, 149. 
GARAITU vencer, vaincre, 109. BERE BU-

RUA GARAITU vencerse a si mismo, 
se vaincre soi-meme, 2, 148. 

GARBI puro, pur, 26, 34, 148, 193. 
GARRAIATU llevar, transportar, acarrear, 

porter, transporter, charrier, 27. 
33, 148. 

GARRAIATZAILE portador, porteur, 97 

GARRATZ amargo, amer, 34, 110, 186, 
187. 

GATHE cadena, chaine, 37, 130. 
GATIBO cautivo, captif, 65. 
-GATIK (sufijo, suffixe). IZANGATIK, 8. 

IRAGANAGATIK, 10. Cf. 5, 184, 187. 

GATZ sal, sel, 189. 

GAU noche, nuit, 30, 65. 
GAUZA cosa, chose, 10, 12, 16. 
GAXTAGIN malhechor. malfaiteur, 184. 
GAXTO malo, malvado, mechant, 27, 

184. 
GAZETA periodico, journal, 2, 16, 135. 
GAZTE joven, jeune, 78. 
GAZTIGATU castigar, chdtier, punir, 

184, 187. 
GAZTIGU castigo, chatiment, 17, 24, 

187. 
GEHIAGO mas, plus, 6, 10, 18, 34. 
GEHIEN (plur.) los mas, la mayor par-

te, le plus grand nomhre, la plu-
part, 180. Cf. 173. 

GEHIENEAN las mas de las veces, la 
plupart des fois, 26. 

GELDITU quedar, rester, 6, 10, 26. 
GERLA guerra, guerre, 2, 15, 23, 117, 

154. 
GERO despues; (el) futuro, apres; (le) 

futur, 4, 5, 6, 65, 185. GERO ETA 
GEHIAGO cada vez mas, de plus en 
plus, 24. GEROXAGO, 175. Cf. 158. 

GERTATU suceder, arriver, 23. 
GERTAKARI acaecimiento, evenement, 

12, 22, 24. 
GEZUR mentira, mensonge, 6, 65. 
GEZURREZKO falaz, mentiroso, fallacie-

ux, trompeur, 59. 
GEZURTATU desmentir, dementir, 141. 
GEZURTI mentiroso, menteur, 59, 128. 
GIBELEAN detras, en la parte posterior, 

a la partie posterieure, 9, 25. 
GIDA guia, guide, 9, 17. 
GIDARI (el) guia, guide, 9, 121, 157. 
GIDATU guiar, orientar, dirigir, guider, 

orienter, diriger, 6, 9, 12, 65, 159. 
GIRISTINO (subst., adj.) cristiano, chre-

tien, 1, 3, 6, 11, 12, 16, 19, 26, 
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29. (Con frecuencia colocado tras 
el sustantivo. Souvent place apres 
le substantif). 

GIRISTINOKI cristianamente, chetienne-
ment, 11, 34. 

GISA forma, manera, especie, forme, 
maniere, espece, 6, 23, 24, 95, 113. 
GISA BEREAN del mismo modo, de 
la meme façon, 18, 21. GISA GU-
ziz de todos modos, de toutes les 
manieres, 18, 102. BERE GISAKO a 

su estilo, «sui generis», a sa façon, 
9. GISAN al modo de, a la manie-
re de, 19. 

GIZEN pingiie, fertil, gras, fertile, 5, 
101. 

GIZON hombre, homme, 4, 6, 68, (pas-
sim). 

GIZONTASUN humanidad, humanite, 109, 
133. 

GLORIA gloria, gloire, 98, 121, 144, 
192. 

GLORIFIKATU glorificar, glorifier, 193. 
GLORIOS glorioso, glorieux, 128, 191, 
GOBERNADORE gobernador, gouverneur, 

114. 
GOBERNATU gobernar, gouverner, 21 

22, 147. 
GOBERNU gobierno, gouvernement, 50, 

147. 
GOGO, 158. GOGO ONEZ de buen gra-

do, volontiers, 4. GOGOTIK gusto-
samente, avec plaisir, baim. 

GOGOETA reflexion, reflexion, 105, 111-
GOGOR duro, dur, 186. Cf. JASAN-GOGOR. 

GOGORTASUN dureza, durete, 190. 
GOIBEL (subst.) oscuridad, obscurile, 

192. 
GOITI hacia arriba, vers le haut, 28, 

134. GOITI DOHAZI van creciendo 

o aumentando, ils croissent de plus 
en plus, 2. 

Goiz mafiana, matin, 30. 
GOMENDIO recomendacion, recomman-

dation, 159. 
GONBIDU invitacion, invitation, 113, 

182, 186. 

GOR sordo, sourd, 95. 
GORA alto, altamente, haut, hautement, 

1, 34. ZERU GORATIK, 68, 143. 

GORAGO mas arriba, plus haut, 17, 18, 
34, 68. 

GORATZE elevacion, elevation, 29. 
GORAKI altamente, hautement, 34, 184. 
GORDE ocultar; oculto, cacher; occul-

te, 25, 78, 143. 
GORPHUTZ cuerpo, corps, 19, 193. 
GORTHE corte, cour, 50, 181. 
GOSARI desayuno, dejeuner, 30. 
GOSE hambre, faim, 101. 
GOSETE epoca de hambre, epoque de 

faim, famine, 101. 
GOSTATU costar, couter, 127, 193. 
GOSTUZ. LAN HAINITZEN GOSTUZ a cos-

ta de muchos trabajos, au prix de 
beaucoup de travail, 61. BERE BI-
ZIAREN GOSTUZ a costa de su vida, 
au prix de leur vie, 140. 

GOZATU gozar, jouir, 26, 191, 194. 
Gozo (subst.) delicia, placer; (adj.) 

dulce, sabroso, (subst.) delice, plai-
sir; (adj.) doux, savoureux, 12, 23, 
25, 127, 191. 

GRAZIA gracia, grace, 68, 77, 190. 
GREKO griego, grec, 5. 
Gu nosotros, nous, 1, 25. GUTARTEAN 

entre nosotros, parmi nous, entre 
nous, 12, 69. GUGANIKAKOA proce-
dente de nosotros, qui provient de 
nous, 34. 

GUDU combate, batalla, pelea, combat, 
bataille, 2, 12, 13, 17, 21, 25, 172. 

GUDUKA combate, combat, 153. 
GUPHIDETSI escatimar, regatear, lesi-

ner, diminuer, 166, 190. 
GURE nuestro, notre, 2, 13, 20, 23. 

GURETZAT, 23. G'JRIAK, 69. 

GUTI poco, peu, 190. GUTIAK, 15. Gu-

Tiz GEHIENAK la mayoria, la plu-
part, 163. 

GUTIEN (el) menor, (el) menos, le 
moindre, le moins, baim. DEN GU-
TIENEKO ANTSIA la mas minima 
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preocupacion, la moindre preoccu-
pation, 5. 

GUTTZIA aspiracion, anhelo, gana, am: 

bicion, aspiration, convoitise, ambi-
tion, 4, 16, 23, 106, 163, 194. 

GUTIZIATU anhelar, ambicionar, con-
voiter, anheler, 8, 24. 

Guzi todo, tout, 13, 18, 23, (passim). 
Guziz absolutamente, totalmente, 
absolument, totalement, 3. 

HAGONIA agonfa, agonie, 108, 111. 
HAIN tan, aussi, 23, 62, 149. 
HAIN.. .NON.. . tan...que, aussi...que, 8, 

32, 187. 
HAINBERTZE tantos, autant de, 12. 
HAINITZ mucho, beaucoup, 5, 17, 18, 

20, 31, 149, 162. 
HAINITZETAN muchas veces, tres sou-

vent, 160. 
HAITZ roble, chene, 1, 5. 
HAIZE viento, vent, 1, 143, 108. 
HALA asi, ainsi, 34. HALA NOLA por 

ejemplo, par exemple. c'est-a-dire, 
5, 17. 31, 55, 186, 187. HALA NO-

LA...HALA ERE tanto...como tam-
bien, autant...comme aussi, 32. 
HALA HALA exactamente, tal como 
se ha dicho, exactement, tel qu'on 
a dit, 20, 167. HALA-HULA ligera-
mente, legerement, 142 Cf. 177. 

HALABER i^ualmente, asimismo, egale-
ment, de la meme maniere, 33. 

HALABIZ asi sea, ainsi soit-il, 194. 
HALARIK ERE sin embargo, no obstan-

te, cependant, nonobstant, 149. 
HALTO alto, elevado, haut, eleve, 93. 
HAMABI doce, douze, 149. 
HAMAR diez, dix, 143. 
HAMEKA once, onze, 57, 108. 
HAN alli, la, 12. HANDIK AINTZINAT 

de alli en adelante, a partir de la 
bas, 62. 

HANBAT tanto, tant, 23. HANBAT GAXTO 
FLAKOARENTZAT tanto peor para el 
debil, tant pis pour le jaible, 187. 

HANBAT...NON tan...que, tant...que, 
66. HANBATENAZ...ZENBATENAZ cuan-
to...tanto, autant...plus, 24. Cf. 6. 

HANDI grande, grand, 1, 2, 4, 6, (pas-
sim). 

HANDITASUN grandeza, grandeur, 53. 
HANDITU crecer, hacerse grande, croi-

tre, devenir grand, 12. 
HANDIZKI particularmente, particuliere-

ment 1, 122, 161. 
HANPATU inflar, inflado, enfler, enfle, 

8, 134. 
HANTU inflar, enfler, 84. 
HANTXE alli mismo, la-meme, 24. 
HAR gusano, ver, 27, 114, 186. 
HARAGI carne, cbair, 165, 189. 
HARAT-HUNAT (plur.) andanzas, corre-

rias, voyages, tournees, 10, 23, 31, 
121. 

HARE B I H I grano de arena, grain de 
sable, 4. HARE META monton de 
arena, tas da sable, 155. 

HARGATIK con todo, sin embargo, tou-
tefois, cependant, 2, 9, 17, 18, 23, 
149. 

HARI IZAN. N A H I DUGU JAKIN...NORAT 

HARI GAREN queremos saber...a don-
de nos dirigimos, nous voulons sa-
voir oii nous nous dirigeons, 5. 

HAROTZ herrero, forgeron, 29. 
HARRABOTS estrepito, fracas, 143. 
HARRI piedra, pierre, 36, 165. 
HARRIKATU apedrear, lapider, 102. 
HARRINA arena, sable, 31. 
HARROKA roca, roche, 1, 9. 
HARTU tomar, coger, prendre, rece-

voir, 9, 147. 
HASARRE EGON estar enfadado, etre fd-

che, 173; ITSASO HASARRE mar al-

borotado, mer turbulente, 9. 
HASI comenzar, commencer, 147. 
HASTAPEN comienzo, commencement, 

10, 25, 66, 95, 169. 
HASTE comienzo, principio, commence-

ment, principe, 14, 149. 
HASTIATU aborrecer, ha'ir, 52, 55. 
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HATS aliento, haleine, 53, 103, 154, 
177. 

HAUR niño, enfant, 12, 14, 31, 66. 
HAURREAN en la infancia, pendant 
l'enfance, 1. HAUR HAURRETIK des-

de la primera infancia, depuis la 
premiere enfance, 10, 23. 

HAURRIDE hermano, frere ou soeur, 53. 
HAURTASUN niñez, enfance, 147. 
HAUTATU elegir, choisir, 5, 75, 114. 
HAUTSI romper, rompre, 26, 170. 
HAUTU eleccion, choix, 48, 54. 
HAUZO vecindad, voisinage, 88. 
HAZI simiente, semilla, semence, 5, 

151. 
HAZI alimentar, nourrir, 177. 
HAZKAR robusto, solido, fuerte, robus-

te, solide, fort, 1, 10, 12, 20, 26. 
HAZKARKI firmemente, solidamente, 

fermement, solidement, 155. 
HAZKARTU fortalecer, robustecer, forti-

fier, 13, 15, 26, 28, 115, 157. 
HAZKURRI alimento, nourriture, baim., 

65, 93, 178. 
HEDADURA extension, etendue, 18. 
HEDATU extender, etendre, 1, 17, 163. 
HEDOI nube, nuage, 9, 24, 146. 
HEGALDATU volar, voler, 23, 188. 
HEGASTINA ave, oiseau, 23. 
HEGI borde, bord, 51, 89, 166. IT-

SASO HEGI litoral, rivage, 1. 
H E I establo, etable, 143. 
HELDU llegar, arriver, 113. 
HELGAIZTU perjudicar, dañar (?), nui-

re (?), 33. 
HEMEN aqui, ici, 2, 144, 149. HEMEN-

DIK, 16. 
HERABE IZAN sentir repugnancia, avoir 

repugnance, 103. 
HERBAL debil, enfermo, faible, malade, 

18. 
HERIO muerte, mort, 36, 95, 123. 
HERIOTZE muerte, mort, 62, 184. 
HERRA odio, aversion, haine, aversion, 

27, 105, 174, 190. 
HERRAUTS polvo, poussiere, 62, 140, 

178. 

HERRESTATU arrastrar, trainer, 60, 102. 
HERRI pafs; pueblo en cuanto conjun-

to de casas; pays; village, 12, 16, 
148. GIRISTINO HERRI pais cristia-
no, pays chretien, 12. 

HERRUNKA rango; fila; rang, file, 78, 
84, 144. 

HERSTU angosto, estrecho, etroit, 18. 
HERTXIKI estrechamente, etroitement, 

122, 169. 
HERXATU constreñir, contraindre, 137. 
HETSI cerrar, ocultar; recapitular, con-

cluir, fermer, occulter; recapituler, 
conclure, 15, 184. 

Hi tii, toi, 65. 
HIGATU gastar, user, 121, 154. 
HIGITU mover, mouvoir, 19. 
HIGUAL igualmente, egalement, 111. 

Cf. IGUAL. 

HIGUIN repugnante, repugnant, 113. 
H I L morir, mourir, 183. GIZON HIL-

TZE asesinato, assassinat, 187. 
HILKOR mortal, mortel, 53, 183. 
HIMNO himno, hymne, 31. 
H I N (^errata en lugar de HEIN?, erra-

tum au lieu de HEIN?) medida, 
proporcion, mesure, proportion, 
183. 

H I R I ciudad, ville, 32, 113, 131, 147, 
148. 

HIRRI risa, sonrisa, rire, sourire, 30. 
HIRRI EGIN reir, rire, 16. Cf. ERRI. 

HIRRIGARRI risible, ridiculo, risible, 
ridicule, 32. 

HIRRISKU riesgo, peligro, risque, dan-
ger, 85. HIRRISKUTAN EMAN poner 

en peligro, mettre en danger, 2. 
H I T Z palabra, mot, 16. Bi HITZETAN 

en dos palabras, en deux mots, 15. 
H I T Z BATEZ en una palabra, en un 

mot, 4, 5. AZKEN HITZA la ultima 

palabra, le dernier mot, 184. 
HIZKATU hablar, parler, 138. 
HOBEKI mejor, mieux, 12, 191. 
HOBENDUN culpable, delincuente, cou-

pable, delinquant, 33, 102, 161, 
186. 
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HOBEREN (el) mejor, (le) meilleur, 
161. 

HOBI camilla, andas, sepulcro, bran-
card, civiere, sepulcre, 20, 98, 137. 

HOIN tan, aussi, 14. Cf. HAIN. 

HOLA asi, de ese modo, ainsi, de cet-
te maniere, 17. Cf. HORRELA. 

HOLA-HOLA asi sucesivamente, ainsi 
successivement, 152. 

HALAKO tal, tel, 15. 

HONDATU sumergir, plonger, 119, 160. 
HOR-HEMENKA en diversos sitios, en di-

vers endroits, 1. 
HORM\ hielo, glace, 32. 
HORRA he ahf, voila, 14, 20. HORRAI 

DINO hasta ahi, jusque la, 30. 
HORRELA asf, de ese modo, ainsi, de 

cette maniere, 13. 
HORTXE ahi mismo, la meme, 24. 
HORTZ KARRASKA crujir de dientes, 

grincement de dents, 162, 191. 
HOTZ frfo, froid, 2, 80, 94, 117. 
HOZTASUN frialdad, froideur, 23, 105. 
HUNA HEMENTXE he aquf mismo, voi-

la, 20. 
HUNA NON he aquf donde, voici ou, 

143. 
HURBIL proximo, cercano, proche, pro-

chain, 24, 180. 
HUTS falta; vacfo, puro, faute; vide, 

pur, 19, 23, 102. 

IBAI corriente, movimiento de aguas 
(?), courant, mouvement d'eaux 
(?), 1, 2, 4, 6, 7, 76, 150. 

IBAIKA en abundancia, a torrentes, 
en abondance, a verse, 149, 184, 
187. 

IBILI andar, marcher, 10, 34, 139. 
IDEKI abrir, ouvrir, 29, IDEK, 11. 

IDORKI secamente, cruelmente; seche-
ment, cruellement, 23, 24. 

IDUKI tener, tenir, 71. 
IDURI parecer, opinion; apariencia, 

avis, opinion; apparence. ZURE IDU-
Riz segiin tu parecer, a ton avis, 

16. IDURIEN ARABERA segun las apa-

riencias, selon les apparences, 25. 
ZURE IDURIKO semejante a ti, qui 

te ressemble, 16. Cf. 8, 65, 69. 
IDURIZ en apariencia, en apparen-
ce, 4, 19, 24, 87, 192. 

IDURI IZAN parecer, semejar, sembler, 
ressembler, 1, 24, 25, 10, 29, 67. 

IFERNU infierno, enfer, 16, 186, 189, 
191. 

IGAN subir, monter, 27, 119, 143, 146. 
IGERI IZAN nadar, nager, 183. Cf. 23, 

121. 
IGUAL igual, igualmente, egal, egale-

ment, 34, 68. Cf. HIGUAL, 42. 
IGURIKE espera, attente. IGURIKEAN 

EGON estar a la espera, etre dans 
l'attente, 67. 

IGURIKI esperar, attendre, 24, 69. 
IGURIPEN espera, attente, 69. 
IGUZKI sol, soleil, 16, 18, 78. 
IHARDETSI responder, repondre, 15, 16. 
IHARTU seco, yerto, sec, 111. 
IHES EGIN huir, fuir, 9, 15, 59. IHES-

BIDE, 181. IHESLEKU, 182. IHESARI 

EMAN, 131. 

IKAS ARAZI hacer aprender, faire ap-
prendre, 14, 16. 

IKASI aprender, apprendre, 23, 147. 
IKHARA temblor, tremblement, 81, 

176. IKHARAGARRI espantoso, epou-
vantable, 9, 191. 

IKUSI ver, voir, 10, 15, 66. IKUSTERA 

EMAN hacer ver, faire voir, 9. 
IKUSTATE espectaculo, vision, specta-

cle, vision, 147. 
ILE cabello, cheveu, 102. 
ILHABETE mes, mois, 10. 
ILHARGI luna, lune, 32, 53. 
ILHUN oscuro, obscur, 65, 110, 134. 
ILHUNBE tiniebla, oscuridad, tenebres, 

obscurite, 5, 12, 15, 23. ILHUN-
BEHE, 72. 

ILHUNDU oscurecer, obscurcir, 9, 135. 
ILHUNDURA oscuridad, obscurite, 110. 
ILKI salir, sacar, sortir, mettre dehors, 

13, 23, 130, 158, 176. 
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ILOBA sobrino, neveu, 31. 
INDAR fuerza, force, 15, 19, 22. 
INFAMO infame, infame, 112, 118. 
INGURATU rodear, entourer, 32. 
INGURU poco mas o menos, environ, 

pres de, 72. INGURUETAN en los al-
rededores, aux alentours, 24, 79. 

INKARNAZIONE Encarnacion, Incarna-
tion, 65, 66. 

INOZENT inocente, innocent, 113, 114. 
INOZENTZIA inocencia, innocence, 68. 
INPIO impfo, impie, 15, 20, 117. 
INPIOTASUN impiedad, impiete, 110. 
INPRIMATU imprimir, imprimer, baim. 
INSENTSU incienso, incens, 86. 
IRABAZI ganar, gagner, 20, 187. 
IRAGAINKOR pasajero, fugaz, efimero, 

fugace, ephemere, 28. Cf. IRAGAN-
KOR. 

IRAGAN pasar, passer, 6, 10. 
IRAGANKOR transitorio, transitoire, 148. 
IRAKASPEN enseñanza, enseignement, 

12. Cf. ERAKASPEN. 

IRAKASTAILE Maestro, Maitre, 164. 
IRAKATSI enseñar, enseigner, 8. Cf. 

IRAKUTSI, ERAKUTSI. 

IRAKURTU leer, lire, baim. 
IRAKURTZAILE lector, lecteur, 65. 
IRAKURTZE lectura, lecture, 1. 
IRAKUSTAILE enseñador, qui enseigne, 

109. 
IRAKUTSI enseñar, enseigner, 10, 12. 
IRATXEKI adherirse; atribuir, adherer; 

attribuer, 15, 16. 
IRAUN durar, durer, 10, 51, 190. 
IRAUNGI apagar(se), extinguir(se), etein-

dre, s'eteindre, 26. 
IRAUPEN perseverancia, perseverance, 

108, 156. 
IRETSI devorar, devorer, 51. 
ITHO ahogar(se), se noyer, 10. 
ITHURRI fuente, source, 15, 17. 
ITSASO mar, mer, 1, 24, 29. 

ITSU ciego, aveugle, 8. 
ITSUMENDU ceguera, obcecacion, cecite, 

aveuglement, 8, 105. 
ITSUSI feo, laid, 5, 149, 173. 

ITSUSKERIA fealdad, laideur, 119. 
ITSUTU cegar(se), aveugler, 23. 
ITXURA figura, figure, 46, 53, 65. 
ITXURATU figurar, figurer, 122. 
ITZAL sombra, ombre, 101, 106, 134. 
ITZALDU ensombrecer, obscurcir, 9. 
ITZALI ocultar, apagar, cacher, etein-

dre, 5, 109, 184. 
ITZATU clavar, clavado, clouer, cloue, 

24, 110, 148. 
ITZE clavo, clou, 30. 
ITZULI vuelta, viaje; volver, voyage, 

tournee; toumer, 18, 26, 31, 150. 
ITZULIKATU rodar, rouler, 142. 
IXIL silencioso, callado, silencieux, 55. 
IXILDU callar, se taire, 87, 180. 
IXTORIO relato, recit, 11, 22, 102. 
IXTRIPU accidente, casualidad, accidcnt, 

hasard, 163. 
IXURI derramar, verser, 12. 
IZAITE naturaleza, ser; posesion, ha-

cienda, nature, etre; propriete, 
biens, 18, 19, 149. 

IZAN ser, etre, 1, (passim). 
IZAR estrella, etoile, 9, 17. 
IZARI medida, mesure, 16, 26, 68, 118, 

127, 174. 
IZEN nombre, nom, 12, 19, 145, 149. 
IZERDI sudor, sueur, 108. 
IZIALDURA espanto, effroi, aurkib. 
IZIGARRI extraño, increible, terrible, 

etrange, incroyable, terrible, 5, 8, 
32, 68. 

IZKRIBA escriba, scribe, 85. 
IZKRIBATU escribir, ecrire, 19, 45. 
IZKRIBATZAILE escritor, ecrivain, 165, 

184. 
IZKRIBU escrito, ecrit, 16. 
IZPIRITU espfritu, esprit, 5, 6, 18, 22, 

23. 
IZPIRITUAL espiritual, spiñtuel, 167. 

JADAN (escrito a veces YADAN, ecrit 
quelquefois YADAN), ya, deja, 15, 
22, 147. 

JADANIK ya, anteriormente, deja, ante-
rieurement, 8. 
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JAIDURA inclinacion, pasion, inclination, 
passion, 15, 34, 149. 

JAINKO Dios, Dieu, 5, 7, (passim). 
JAINKOTASUN divinidad, divinite, 114. 
JAINKOTIAR religioso, creyente, religieux, 

croyant, 8, 10. 
JAINKOZKO divino, divin, 143, 145. 
JAINKOZTATU divinizar, deificar, divini-

ser, deifier, 149. 
JAKIN saber; sabio, perito, savoir; sa-

vant, expert, 8, 12, 17, 24. (pas-
sim). 

JAKINTSUN sabio, savant, 12, 16, 18, 
31. 

JAKITATE ciencia, saber, science, sa-
voir, 15, 17, 18, 31. 

JALGI sacar, mettre dehors, 1, 21, 27, 
92. 

JAN comer, manger, 6, 106. 
JARRAIKI seguir, suivre, 1, 21, 27, 92. 
JASAN soportar, tolerar, sufrir, aguan-

tar, supporter, tolerer, soutenir, 2, 
12, 27, 186. JASAN ARAZI hacer pa-

decer, faire souffrir, 189. Cf. 108, 
178. 

JASAN-GOGOR tribulacion, prueba, tribu-
lation, adversite, 12, 25, 27, 96. 

JAUN señor, monsieur, seigneur, 65. 
JAUN DONI. Cf. DONI. 

JAUNTZI vestido, robe, vetement, 80, 
159, 191. 

JAUREGI palacio, palais, 25. 
JAUTSI bajar, descender, descendre, 26, 

129, 143. 
JAZARRI atribuir, cargar la responsabi-

lidad, attribuer, charger la respon-
sabilite, 161, 187, 190. 

JELOSIA celos, jalousie, 105. 
JENDE gente, gent, monde, foule, 33, 

44. 
JENDEKI pueblo, nacion, peuple, na-

tion, 148. 
JENDETZE muchedumbre de gente, na-

cion, pueblo, multitude, nation, 
peuple, 12, 66. 

JENERAL (escrito a veces YENERAL, 

ecrit quelquefois YENERAL) general, 

universal, general, universel, baim., 
34, 189. 

JENEROS generoso, genereux, 125. 
JENEROSKI generosamente, genereuse-

rnent, 24, 126. 
Jo golpear, frapper, 176. BULHARRAK 

70 golpear los pechos, frapper la 
poitrine, 68. 

JOAN ir, aller, 9, 10, (passim). DOHA-
KON, 190. BAZOHAZEN, 10. 

Josi coser; asirse, coudre,- se cram-
ponner, 10. 

JOSTAGAILU juguete, jouet, 9. 
JUDU judio, juif, 66, 85, 128, 141, 148. 
JUIAMENDU (escrito JUYAMENDU, ecrit 

JUYAMENDU) juicio, jugement, 193. 
JUIATU (escrito JUYATU y tambien jtr-

JATU, ecrit JUYATU et aussi JUJATTJ) 

jugar, juger, 22, 25. 
JUIE (escrito JUYE O JUJE), ecrit JUYE 

ou JUJE) juez, juge, 13, 69. 
JUNTATU reunir; reunido, reunir, reu-

ni, 19, 147, 171, 176 
JUSTIFIKAZIONE justificacion, justifica-

tion, 63. 
JUSTIZIA justicia, justice, 184, 190 
JUSTU justo, fuste, 177, 188, 192. 
JUSTUKI justamente, justement, 116. 

KALERNA tormenta de mar, tempestad, 
tempete de mer, orage, 9, 15, 28. 

KALITATE cualidad, qualite, 100, 159. 
KALONJE canonigo, chanoine, baim. 
KALTE dafio, perjuicio, dommage, pre-

judice, 69. 
KANBARA habitacion, aposento, habita-

tion, appartement, 10. 
KANBIATU cambiar, changer, 21, 154. 
KANPO fuera, hors, 65. KANPO-HERRI 

pais foraneo o extraño, pays etranger, 
15. FEDEAZ ETA ERLIJIONEAZ KAN-

PO fuera de la Fe y de la Religion, 
outre la Foi et la Religion, 26. Cf. 
21, 148, 160, 174. KANPORAT, 23. 

KANPOZ, 163. 
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KANTATU cantar, chanter, 29, 144, 151, 
180. 

KANTIKA cantico, cantique, 180. 
KAPITULU capftulo, chapitre, 12, (pas-

sim). 
KARDINALE Cardenal, Cardinal, 147. 
KARGA carga, charge, 13, 69. 
KARGATU encargar, cargar, charger, 

167, 178. 
KARGU cargo, emploi, 167. 
KARRIKA calle, rue, 113. 
KASATU degradar, casser, 49. 
KASTITATE castidad, chastete, 148. 
KATIXIMA Catecismo, Catechisme, 14, 

23, 147, 156. 
KATOLIKO Catolico, Catholique, 3, 9, 

15, 69, 147. 
KAUSATU encontrar, trouver, baim. 
KENDU quitar, oter, 20, 65, 125. EZIN 

KENDUZKO indestructible, indestruc-
tible, 23. 

KHAR fervor, ferveur, 1. 
KHARSU, KHARTSU ferviente, encendi-

do, ardiente, fervent, ardent, 2, 19, 
49, 69. 

KHIRATS amargo, amer, 87, 109 
KHOROATU coronar, couronner, 110. 
KLARKI claramente, clairement, baim. 
KLA*O claro, clair, 45, 66. 
KOBRATU recuperar, recuperer, 65, 68, 

102, 174. 
KOFESATU confesar, confesser, 142. 
KOFESIO confesion, confession, 175. 
KOLERA colera, ira, colere, ire, 189, 

190. 
KOLORE color, couleur, 157. 
KOLPATU lesionar, herir, ofender, bies-

ser, offenser, 16, 17, 22, 65, 68. 
KOLPE golpe, coup. AZKEN KOLPEA el 

golpe definitivo, le coup definitii, 
65. 

KOMENDIO encomienda, garde, 50. 
KOMENTU convento, couvent, 1. 
KOMUNIONE comunion, communion, 1. 
KONBERTITU convertir, convertir, 190. 
KONBERTITZAILE convertidor, convertis-

seur, 145. 

KONDAIRA historia, histoire, 59. 
KONDATU contar, raconter, 29, 78, 87, 

131, 149. 
KONDENATU condenar, condamner, 149, 

184. 
KONDENAZIONE condenacion, condamna-

tion, 34, 185. 
KONDIZIONE condicion, condition, 175. 
KONDU cuenta, compte, 69, 140. 
KONFIENTZIA confianza, confiance, 144. 

Cf. FIDANTZIA. 

KONPLITU cumplir, accomplir, 133. 
KONPRENIARAZI hacer comprender, fai-

re comprendre, 145. 
KONPRENITU comprender, comprendre, 

8, 19, 33, 46. 
KONTENTATU contentar, contenter, 183. 
KONTRA contra, contre, 15, 19, 149. 

FEDEAREN KONTRAKO opuesto a la 

fe, oppose a la foi, 10. 
KONTRARAT al contrario, au contraire, 

20, 33, 184. 
KONTRARIO(A) (lo) contrario, (le) ccn-

traire, 19, 157. 
KONTSEILU consejo, conseil, 53, 131. 
KONTSEKRATU consagrar, consacrer, 1, 

164. 
KONTSERBATU conservar, conserver, 102. 
KONTSIDERATU considerar, considerer, 

65, 143, 163. 
KONTSOLAGARRI consolador; consuelo, 

consolant, consolation, 13, 14. 
KONTSOLATU consolar, consoler, 26. 
KONTSOLATZAILE consolador, consola-

teur, 143. 
KONTSOLAZIONE consuelo, consolation, 

2, 24, 26, 65. 
KONTZEBITU concebir; concebido, con-

cevoir; conçu, 76, 173. 
KONZEPZIONE Concepcion, Conception, 

76. 
KONTZIENTZIA conciencia, conscience, 1, 

184. 
KONZILIO Concilio, Concile, 41, 42, 62. 
KOPETA frente, front, 12. 

20 
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KORDOKATU tambalear, vacilar; vacilan-
te, chanceler, vaciller, vacillant, 2, 
16, 26, 28, 105, 194. 

KOSTA costa, cote, 9. 
KOSTUMA costumbre, coutume, 114. 
KREATU crear, creer, 13, 21, 47. 
KREATURA criatura, creature, 7, 9, 22, 

23, 68, 174. 
KREATZAILE Creador, Createur, 5, 23. 
KREAZIONE Creacion, Creation, 21, (tu. 

2." Part.). 
KRIMA crimen, crime, 5, 60, 149. 
KRUDEL cruel, cruel, 184. 
KURAIA, KURAIOA valor, animo, coura-

ge, valeur, 1, 13, 117, 131. 
KURAIOS valiente, courageux, 130. 
KURIOSTASUN curiosidad, curiosite, 10. 
KURUTZATU cruzar, croiser, 2. 
KURUTZE cruz, croix, 45, 125, 143. 
KURUTZEFIKATU crucificar, crucifier, 

102. 
KURRIDA viaje; corrida (de toros), vo-

yage; course (de taureaux), 4, 71. 
KUZINA prima, cousine, 89. 

LABUR corto, breve, court, bref, 3, 
6, 7. 

LABURZKI brevemente, brievement, 15. 
LAGUN compafiero, colega, compagnon, 

camarade, 14. 
LAGUNDU ayudar, aider, 15. 
LAGUNTZA ayuda, aide, 190. 
LAIDO ofensa, injuria, offense, injure, 

68, 111. 
LAIDOZKI injuriosamente, injurieuse-

ment, 76. 
LAIDOZTATU ofender, injuriar, offenser, 

injurier, 68, 113. 
LAIDOZTATZAILE ofensor, ofenseur, 68. 
LAKET IZAN agradar, gustar, plaire, 4, 

10, 155. 
-LAKO (sufijo, suffixe). JAINKO BAT BA-

ZELA ETA ADORATO BEHAR ZELAKO 

SINHESTEARI...ESTEKATUAK, 3 2 . 

-LAKOTZ a causa de, a cause de; por-
que, parce que (en causales subor-

dinadas, en causales subordonnees). 
HIRE HUTSAK DIRELAKOTZ a causa 

de tus faltas, a cause de tes fau-
tes, 119. 

LAMA llama, flamme, 182. 190. 
LAN trabajo, travail, 32. LANEZKO labo-

rioso, laborieux, 143. 
LANDARE planta, plante, 30, 153, 178. 
LANGILE trabajador, ouvrier, 104. 
LANTER peligro, danger, 9. 84. 
LANJEROS peligroso, dançereux, 9, 10. 
LAÑO llano, simple, sencillo, plat, sim-

ple, 147, 175. 
LAÑOKI francamente, ingenuamente, 

franchement, ingenument, 14, 115. 
LASTER pronto, promptement, 5, 24, 

109. HAIN LASTER inmediatamente, 

al punto, incontinent, immediate-
ment, 24. Cf. 139. 

LASTO paja, paUle, 79. 
LAUDATU alabar, louer, 7, 55. 
LAUDORIO elogio. eloge 113, 180. 
LAXATU soltar, lacher, 89. 
LAZAKERIA relajamiento, reldchement, 

161. 
LAZGARRI horripilante, effrayant, 109, 

190. 
LAZTU erizarse (los pelos). se herisser 

(les poils), 189. 
LEGE ley, loi, 22, 87. LEGE EMAILE le-

gislador, legislateur, 34. 
LEHEN antes, primero, avant, premier, 

9, 188. LEHEN GIZONA el primer 

hombre, le premier homme, 33. LE-
HEN KAPITULUA primer capitulo, 
chapitre premier (tit. de cap.). 

LEHENBIZIKO primero, premier, 87. 
LEHENIK primeramente, d'abord, 5. 
LEHERTU reventar, crever, 119. 
LEHIA prisa, hdte, 84. 
LEIAL leal, fiel, loyal, fidele, 52. LEIAL 

EGON mantenerse fiel, rester fide-
le, 26. 

LEIHOR albergue, abri, 79. 
LEKORA fuera, en dehors, 154. BIZI 

HUNTARIK LEKORA fuera de esta vi-
da, en dehors de cette vie, 28. H E -
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RIOTZETI K LEKORA despues de la 

muerte, apres la mort, 9. 
LEKU lugar, sitio, lieu, endroit, 26, 32, 

33, 191. 
LEKUA legua, lieu, 98. 
LEKUKO testigo, temoin, 20, 21, 22, 

29. 
LEKUKOTASUN testimonio, temoignage, 

20, 33, 132, 136. 186, LEKUKOTA-

SUNA BIHURTU rendir testimonio, 
rendre temoignage, 32. 

LEMA timon, gouvernail, 9. 
LEPRO (sic) lepra, lepre, 95. 
LERDEN esbelto, svelte, 178. 
LERRATU resbalar, deslizar, glisser, 10, 

58. LERRAKOR, 167. 

LETRA carta, lettre, 15. 
LEZE sima, abismo, abime, 10, 23, 

178, 181, 188, 192. 
LIBERTATE libertad, liberte, 48, 57, 

169. 
LIBERTIN libertino, libertin, 4. 
LIBRATU librar, delivrer, 114, 185. 
LIBRO libre, libre, 114. 
LIBURU libro, livre, 3, 34, 144. 
LILI flor, fleur, 78, 122. 
LINBO limbo, limbe, 128. 
LIZUN obsceno, obscene, 140. 
Lo sueño, sommeil, 6, 176, Lo EGON, 

LO IZAN estar dormido, etre endor-
mi, 2, 131. 

LOHARKATU adormecerse, s'endormir, 2. 
LOHI fango, inmundicia; sucio, boue, 

salete; sale, 70, 71, 93. 
LOHIKERIA inmundicia, lascivia, im-

mondice, lascivite, 5, 148, 187. 
LOKARRI atadura, lien, attache, 85, 89, 

170. 
LORE flor, fleur, 29, 53, 153, 178. 
LOTU asir, agarrarse, saisir, se cram-

ponner, 10. 
LUMA pluma, plume, 65. 
LUR tierra, terre, 5, 24, 97, 190. LUR 

IKHARA terremoto, tremblement de 
terre, 129. 

LUZATU alargar, allonger, 25. 
LUZE largo, long, 50, 63, 69, 78, 181. 

LUZEKI extensamente, in-extenso, 83, 
144, 160. 

LLILLURAMENDU deslumbramiento, fas-
cinacion, eblouissement, fascination, 
192. 

LLILLURATU deslumbrar, fascinar, eblo-
uir, fasciner, 188. 

MADARIKATU maldecir, maudire, 61. 
MADARIZIONE maldicion, malediction, 

191. 
MAGO Mago, Mage, 86. 
MAHAIN mesa, table, 107. 
MAINKU cojo, boiteux, 95. 
MAITAGARRI amable, aimable, 188. 
MAITAGARRITASUN amabilidad, amabili-

te, 188. 
MAITATU amar; amado, aimer; aime, 

1, 23, 28, 191. 
MAITE amado; amar, aime; aimer, 10, 

24, 26. 
MAIZENIK frecuentemente, frequem-

ment, 8. 
MATESTATE majestad, mafeste, 60. 
MAKILA palo, baston, vara, baton, ver-

ge, 55, 112. 
MAKUR torcido, tors, 34, 187. 
MAKURTU torcer, tordre, 87. 
MALEZIA malicia, mechancete, 184. 
MANATU mandar, commander, 20, 34, 

61, 109. 
MANDATARI delegado, delegue, 50, 78. 
MANU orden, mandato, ordre, comman-

dement, 50, 66, 126, 147, 160. 
MARINEL marinero, matelot, 24. 
MARTIR martir, martyr, 27. 
MARTIRIO martirio, martyre, 124, 125. 
MASTA mastil, mat, 9. 
MATERIA materia, matiere, 4, 19, 108. 
MAXTRU capitan de barco, capitaine de 

bdteau, 9. 
MEDIO medio, moyen. MEDIOZ por me-

dio de, au moyen de, 17, 19, 147, 
177, 189. 

MEDITATU meditar, mediter, 106. 
MEDITAZIONE meditacion. meditation, 

108. 
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MEHATXU amenaza, menace, 2, 34, 65. 
MEHATXUZKO, amenazador, mena-
çant, 187. 

M E H E delgado, mince, 159. 
MEMENTO momento, instante, moment, 

instant, 10, 19, 45, 179. 
MEN alcance, portee. IZPIRITU GUZIEN 

MENERAT al alcance de todos los 
espiritus, a la portee de tous les 
esprits, baim. Cf. 61. 

MENBRO miembro, membre, 157. 
MENDE siglo, siecle, 10, 31. MENDE-

REN MENDE a traves de los siglos, 
a travers les siecles, 33, 143, 154, 
194. 

MENDEKOSTE Pentecostes, Pentecote, 
132, 143. 

MENDI monte, mont, 4, 29, 92, 180. 
MENDRATU disminuir, amoindrir, 41. 
MENDRE insignificante, peu considera-

ble, 76. 
MENTURA azar, hasard, 162. 
MENTURAZ por ventura, peut-etre, 8, 

15, 23, 24, 26, 32. 
MEREZI IZAN merecer, meriter, 186. 
MEREZIMENDU merito, merite, 24, 69. 
MEREZITU merecer, meriter, 13, 24, 

27, 68. 
MESIAS Mesfas, Messie, 66. 
META monton, tas, 155. 
MEZPREZATU despreciar, mepriser, 16, 

179, 186. 
MEZPREZIO desprecio, mepris, 179. 
M I H I lengua, langue, 19, 135, 143. 
MILA mil, mille. MILA ALDIZ, 188. Mi-

LETAN, 28. MILAKA, 20. 

MILIUN millon, million, 43, 147, 150. 
MIN dolor; doloroso, douleur; dou-

loureux, 61. BIHOTZ MIN arrepen-
timiento, repentir, 65. 

MIN EGIN causar dolor, produire dou-
leur, 34. 

MINIXTRO ministro, ministre, 16. 
MINTZAIRA lenguaje, langage, 5, 15, 

65. 
MINTZATU hablar, parler, 19, 20, 65. 
MINTZO IZAN hablar, parler, 14, 19, 20. 

MIRAGARRI maravilloso, merveilleux, 
18, 21, 29, 31, 65. 

MIRAIL espejo, miroir, 53, 83, 191. 
MIRAKUILU milagro, miracle, 20, 21, 22, 

95, 145. 
MIRESGARRI maravilla, maravilloso, mer-

veille, mcrveilleux, 84, 117. 
MIRETSI admirar, admirer, 38, 53. 
MIRIKU medico, medecin, 31. 
MISERIA miseria, misere, 27. MISERIAZ-

KO miserable, miserable, 28. 
MISIONE mision, mission, 157. 
MIXTERIO misterio, mystere, 16, 18, 

19. 
MOLDATU formar, elaborar, façonner, 

elaborer, 4, 5, 177. 
MOLDE forma, manera, forme, façon, 

10, 27. BERE MOLDEAN a su modo, 

a sa façon, 29. BERTZE MOLDE BA-

TEAN de otra manera, d'une autre 
maniere, 65. BERTZE MOLDE BATEZ 

de otra forma, d'une autre forme, 
17. MOLDE BEREZI BATEZ de un 

modo especial, d'une maniere spe-
ciale, 145. DUDA GUZIAK...KENTZE-

KO MOLDEAN de forma que quite 
todas las dudas, de maniere a en-
lever toutes les doutes, 7. 

MORTU desierto, desert, 31, 89. 
MUDAKOR mudable, changeant, 153, 

155. 
MUDANTZA cambio, changement, 47, 

153. 
MUDATU mudar, cambiar, changer, 9, 

21, 23, 153. 
MUGA confin, limite, frontiere, 4. 
MUGARRI limite, borne, 17, 18, 68. 
MUGITU mover, mouvoir, 54, 130, 145, 

176. 
MULTZO grupo, groupe, 112. 
MUNDU mundo, monde, 4, 17, 21. 
MUNTA IZAN importar, importer, 138. 
MUNSTROKERIA monstruosidad, mons-

truosite, 9. 
MURDE (titulo honorffico colocado de-

lante de un nombre, titre honori-
fique place devant un nom), baim. 
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Musu beso, baiser, 12, 94, 101. 
MUTHIL criado, servant, domestique, 

101. 

-N (sufijo relativo. El autor lo emplea 
con frecuencia substantivado. Suffi-
xe relatif. L'auteur l'employe sou-
vent substantive). Cf. 143, 144. 
(Passim). 

NAGITASUN pereza paresse, 161. 
NAHASI turbar, troubler, 4, 153. 
NAHASMENDU confusion, enredo, con-

fusion, 7, 87, 158, 176. 
N A H I deseo, desir, 23. 
N A H I querer, vouloir, 8, 23, 27. N A H I 

DUT concedo, admito, d'accord, 9, 
190. N A H I BEZAIN tanto como se 
quiera, autant qu'on voudra, 32. 

NAHIGABE afliccion, affliction, 12, 24. 
27. 

NAHIKUNDE voluntad, deseo, volonte, 
desir, 36, 83, 88, 183, 190. 

NAHIZ queriendo, en voulant, \2A; si 
bien, aunque; quoique, bien que, 
27, 59, 83. 

NAHIZ. . . -N aunque, bien que, 32, 185, 
188. 

NASAI abundante, copioso, abondanl. 
copieux, 190. 

NASAIKI holgadarnente, largement, 24, 
105, 133. 

NASKI sin duda, sans doute, 84, 106. 
NATURAL natural, naturel, 17, 19, 151. 
NATURALEZA naturaleza, nature, 7, 9, 

23. 
NAUSI duefio; maestro, maitre, 9, 11, 

148, 187. 
NAUSITASUN dominio, domaine, 21, 41. 
NESKATO criada, servante, 117. 
NEURRI medida, mesure, 18, 28, 69, 

174. 
NEXKA muchacha, jeune fille, 97. 
Ni yo, moi. NIK, 27. NIRI , 27. 

NIGAR llanto, pleurs, 68. NIGARRETAN 

llorando, en pleurant, 24. 
NIGAR EGIN llorar, pleurer, 14. 

NIHOR alguno, quelqu'un; (con nega-
cion, avec negation) ninguno, per-
sonne, 23, 32, 144. 

NOIZ cuando, cuando, quand. NOIZ ETA 
ERE USTE BAITU cuando piensa..., 
lorsqu'il croit que..., 24. Cf. 74. 
NOIZIK BEHIN alguna vez, quelque-
fois, 9. NOIZ EDO NOIZ alguna vez, 
quelquefois, 189. 

NOIZBEIT alguna vez, por fin, quelque-
fois, enfin, 10. 

NOIZTENKA de vez en cuando, de temps 
en temps, 5, 41. 

NOLA como, como, comment, comme, 
6, 9, 12, 18, 19, 23, 97, 177. 

NOLAKOA...ARABERAKOA como...tal, com-
me...tel, 13. 

NON donde, donde, ou, 9, 61, 95, 128, 
134, 142, 161, 180. NON ETA BAI-

TIRE, JAINKOA HAN DA alli donde 
se dan, alli esta Dios, ou ils sont, 
Dieu est la, 22. NONDIK, 13. HAIN 

...NON, HANBAT...NON: cf. H A I N , 

HANBAT. 

NONBEIT en alguna parte, quelque 
part, 34. 

NONBRE niimero, nombre, 50. 
NOR quien, qui. NORK, 23, 25, 27. 

NORTAZ, 23. NORAT, 9, 23. NOREN 

GANIK, NOREN GANAT, 2 3 . NOREN, 

187. NORI, 187. 

NOR ETA ERE quienquiera, quicon-
que, 63. 

NOR-NAHI quienquiera, quiconque, 8. 
NORAT NAHI a cualquiera parte, n'im-

porte ou (con movimiento, avec 
mouvement), 8. 

NORBEIT alguien, quelqu'un, 15, 33, 
161. 

NORTE Norte, Nord, 9. 

OBEDIENTZIA obediencia, obeissance, 
51, 60, 87. 

OBEDITU obedecer, obeir, 34, 66, 87. 
OBLIGAZIONE obligacion, obligation, 34. 
OBRA obra, oeuvre, 20, 25, 179, 192. 
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ODOL sangre, sang, 15, 149, 164. ODOL 
HOTZIAN a sangre frfa, de sang-
froid, 2. 

OFIZIO oficio, metier, 50. 
OFRENDA ofrenda, offrande, 85, 125. 
OFREITU, OFRITU ofrecer, offrir, 86. 
OGI pan, pain, 27. 
OHARTU (con dativo, avec datif) caer 

en la cuenta, advertir, se rendre 
compte, remarquer, 5, 10, 61, 126. 

O H E cama, lit, 24. 
OHOIN ladron, voleur, 179. 
OHOINGOA latrocinio, larcin, 5. OHOIN-

GUEZ, 187. 

OHOINTZA latrocinio, larcin, 6. 
OHORATU honrar, honorer, 5, 184. 
OHORE honor, honneur, 24, 25, 113. 
Oi! [oh!, oh\, 9, 16. 
OIARTZUN eco, echo, 125. 
OIHAN selva, foret, 62, 127. 
O I H U clamor, clameur, 2, 80. OIHUZ 

EGON clamar, crier, 192. 
OILHAR gallo, coq, 115. 
OILO gallina, poule, 30. 
OIN pie, pied, 54, 56. OINEN PEAN 

EMAN poner bajo los pies, concul-
car, pisotear, fouler aux pieds, 179, 
186. 

OINAZE tormento, tourment, 125, 128. 
OLDARTU atacar, embestir, se jeter sur, 

54. 
OLIO aceite, huile, 111. 
O N bondad; riqueza, bonte; richesse, 

bueno, bon, 11, 187, 192. O N ETA 
BEHAR DA conviene y es necesario, 
il convient et il faut, 16. GURE 
ONETAN en provecho nuestro, a no-
tre profit, 17. 

ONDAR residuo, resto, residu, reste, 10, 
101, 178. 

ONDOAN despues, apres, 68, 178, 190. 
JUIAMENDU JENERALA ONDOAN des-

pues del juicio general, apres le ju-
gement general, 183. PREDIKATU 
ONDOAN despues de haber predica-
do, apres qu'il ait preche, 147. MEZ-
PREZATU DITUEN ONDOAN despues 

que ha despreciado, apres qu'il les 
ait meprises, 190. 

ONDORIO consecuencia; descendencia, 
consequence; descendance, 60, 62. 

ONDORIOTASUN herencia, heritage, 101. 
ONDOTIK despues, apres, 10, 183. 

ERRAN DITUGUN GUZIEN ONDOTIK 

despues de todo lo que hemos di-
cho, apres tout ce que nous avons 
dit, 23. 

ONDDO (escrito ONYO, ecrit ONYO) hon-
go, champignon, 5. 

ONESGO amor, caridad, amour, chari-
te, 186. ONESGUA, 186. 

ONGI (variante UNGI) (sust. y adv., 
subst, et adv.) (el) bien; bien, (le) 
bon, (le) bien; bien, 2, 5, 6, 7, 
184, 187. 

ONHETSI aprobar, admitir, aceptar, ap-
prouver, admettre, accepter, 5, 7, 8, 
19, 20, 33, 171, 187. 

ONTSA (adv.) bien, bien, 65, 139. 
ORAI ahora, maintenant, 9, (passim). 

ORAI BERETIK desde ahora mismo, 
depuis ce moment-la, 24. ORAI AR-
TE hasta ahora, jusqu'a present, 16. 

ORAINO aiin, todavia, encore, 9, 10, 
16, 21, 33. 

ORDAIN representante, representant, 
157, 166. 

ORDE vicario, sustituto, vicaire, substi-
tut, 147. En vez de, au lieu de, 59, 
126, 146. 

ORDEAN pero, mais, 26, 147. 
ORDENA Orden religiosa; orden, Or-

dre religieux; ordre, 1, 22, 42. 
ORDENANTZA ordenamiento, ordonnan-

ce. 177, 21, 29. 
ORDENATU ordenar, ordonner, 170. 
ORDENATZAILE ordenador, qui ordon-

ne, 17. 
ORDINARIOZKI ordinariamente, ordinai-

rement, 21. 
ORDINARIOZKO ordinario, ordinaire, 21. 
ORDU tiempo, momento, temps, mo-

ment. ORDU ARTE hasta entonces, 
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jusqu'a alors, 62. ORDU DA es tiem-
po de, il est temps que, 191. 

ORDUAN BEREAN entonces mismo, alors 
meme, 143. 

ORDUTIK desde entonces, des lors, 56, 
62. SORTHU GAREN ORDUTIK desde 

el momento que nacimos, depuis le 
moment de notre naissance, 12. 

ORDUZ. BERTZE ORDUZ en otro tiem-
po, autrefois, 75. 

OREN hora, heure, 10, 61, 122, 186, 
188. OREN ERAKUSTEKO(A) reloj, 

horloge, 30. 
ORHOITU acordarse, se souvenir, 106. 
ORHOITZAPEN recuerdo, souvenir, 23, 

33, 45. 
ORITINAL original, original, 68. BEKA-

TU ORIJINALA pecado original, pe-
che originel, 63, 76, 145. 

ORO todo, tout, 36, 85, 176. EGUN 
OROZ todos los dfas, journellement, 
1. ORO AKABO todo concluido, tout 
fini, 6. 

OROBAT igualmente, asimismo, egale-
ment, de la meme façon, 23, 76, 
122. 

ORRATZ aguja; brujula, aiguille; bous-
sole, 9. 

OSABA tio, oncle, 31. 
OSATU completar, completer, 7, 15, 97, 

153. 
Oso entero, completo, entier, complet, 

13, 25, 184. 
OSOKI enteramente, del todo, entiere-

ment, totalement, 1, 25, 32, 68, 
125, 184. 

OSPITALE hospital, hopital, 117. 
OSTATU posada, taberna, auberge, de-

bit de vins, 16, 79. 
OSTE muchedumbre de gente, foule, 

20, 83, 89. OSTEKA en multitudes; 

par masses, en grand nombre, 148. 
OSTIKATU pisotear, fouler aux pieds, 

186. 
OSTO hoja, feuille, 61, 113, 148, 178. 
O T H E (particula que Lapeyre usa con 

profusion en interrogativas, Lapey-

re emploie abondamment cette par-
ticle en phrases interrogatives), 1, 
4, 9, 149, (passim). 

OTHOIZTU rogar, prier, 96, 97, 172. 
OTHOITZ oracion, oraison, 32, 69, 144. 
OTSO lobo, loup, 113. 
OZAR cinico, desvergonzado, cynique, 

effronte, 31. 

PAGANO pagano, pa'ien, 8, 9, 12, 23, 
32, 184. 

PAGATU pagar, payer, 104, 109. 
PAIRATU sufrir, souffrir, 9, 69, 92, 

172, 186. 
PALAZIO palacio, palais, 53, 56. 
PARABISU paraiso, paradis, 23, 56. 
PARABOLA parabola, parabole, 100. 
PARATU disponer, preparar, disposer, 

preparer, 53, 90. 
PARE a la manera (de), en maniere 

(de), 37, 51, 109, 143, 148. 
PAREKO semejante, semblable, 10, 114. 
PARETA pared, mur, 26. 
PARRAPIO villorrio, petit village, ha-

meau, 32, 101. 
PARTALIER participe, copartageant, 27, 

53, 143, 183, 193. 
PARTALIERTASUN comunion, participa-

cion, communion, participation, 122, 
147. 164. 

PARTE parte, part, 10, 123, 177. 
PASEATZAILE peregrino, viador, pele-

rin, voyageur, 13. 
PASIONE pasion, passion, 9, 27. 
PATRIARKA Patriarca, Patriarche, 66, 

153. 
PAUSATU descansar, posar, reposer, po-

ser, 89, 143. 
PAUSU descanso, repos, 6, 10, 13. 
PEAN (posposicion, postposition) de-

bajo (de), dessous, sous, 4, 16, 10, 
32, 78. 

PEKO inferior, subordinado, inferieur, 
subordonne, 41. 

PENA padecimiento, afliccion, peine, 
souffrance, 24, 188, 189, 193. 
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PENATU sufrir, padecer, souffrir, 27. 
PENITENT penitente, penitent, 102. 
PENITENTZIA penitencia, penitence, 69, 

149. 
PENTSAKETA reflexion, meditation, 139. 
PENTSAMENDU pensamiento, pensee, 19, 

188, 191. 
PENTSATU pensar, penser, 14, 183. 
PENTSU pensamiento, idea, pensee, opi-

nion, 2, 4, 20, 32, 33, 194. 
PERFET perfecto, parfait, 5, 38, 41, 

172. 
PERFEZIONE perfeccion, perfection, 18, 

65. 
PERMETITU permitir, permettre, 49. 
PERSEKUZIONE persecucion, persecu-

tion, 27. 
PERTSEKUTATU perseguir, persecuter, 

117, 184. 
PEZA pieza, trozo, piece, morceau, 54. 

DIRU PEZA pieza de moneda, piece 
de monnaie, 67. 

PHAZKO Pascua, ?aques, 105. 
PHESTA fiesta, fete, 30, 86, 152. 
PHIZTE resurreccion, resurrection, 129, 

130, 142. 
PHIZTU encender, resucitar, allumer, 

ressusciter, 130, 189. 
PHONDU instante, momento, instant, 

moment, 4, 185. 
PHORROSKATU hacer trizas, dechirer vio-

lemment, 151. 
PISATU pesar, calcular, peser, calculer, 

25, 93, 188. 
Pisu pesado, lourd, 10. 
PLAZER BADUZU si os place, s'il vous 

plait, 139. 
POBRE pobre, pauvre, 149, 188. 
POBREZIA pobreza, pauvrete, 24. 
PODORE poder, pouvoir, 157. 
PONDU momento, punto, moment, point, 

50. Cf. PHONDU. 

POPULU pueblo, gente, gens, foule, 5, 
9, 29, 32, 42, 115, (passim). 

PORTU puerto, port, 9, 160. 
Poxi, POZI trozo pequeño, petit mor-

ceau, 16, 30, 53. 

POZOIN veneno, ponzoña, poison, 10, 
12. 

POZOINDATU envenenar; venenoso, em-
poisonner, venimeux, 15, 146. 

PRATIKA practica, pratique, 1, 9. 
PRATIKATU practicar, pratiquer, 87, 

148, 156. 
PREDIKATU predicar, precher, 67, 143, 

148, 149. 
PREDIKU predicacion, predication, 92, 

129, 148, 177. 
PREMIATSU urgente, necesario, impor-

tante, urgent, necessaire, important, 
8, 12, 22, 23. 

PREMU heredero, heritier, 82. 
PREPARATU preparar, preparer, 173, 

191. 
PREPARAZIO preparacion, preparation, 

65. 
PRESENTZIA presencia, presence, 40, 51. 
PRESONDEGI prision, prison, 114. 
PRESUNA persona, personne, 53, 69, 

143, 144. 
PREZATU apreciar, estimar, apprecier, 

estimer, 10, 12, 56, 119. 
PREZIO precio, prix, 119. 
PRIBILEJTO privilegio, privilege, 11. 
PRIMADERA primavera, printemps, 6, 

57, 178. 
PRIMANTZA herencia, heritage, 119, 

125. 
PRINTZE, PRINZE Principe, Prince, 50, 

64. 
PRINZIPIO principio, principe, 46, 189. 
PROBETXATU aprovecharse, profiter 

de, 4. 
PROBETXU provecho, utilidad, profit, 

utilite, 6, 106, 163, 170. 
PROBIDENTZTA providencia, providence, 

56, 179. 
PROFETA Profeta, Prophete, 17, 66, 

89, 153. 
PROTESTANTE Protestante, 158, 164. 
PSALMO Salmo, Psaume, 144. 
PUBLIKO publico, public, 89, 179. 
PULUNPATU sumergir, plonger, 4, 71, 

148, 192. 
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PURGATORIO Purgatorio, Purgatotre, 
171, 172 

PUSKA pedazo, morceau, 55. 
PUTXU pocito, petit puits, 46. 
PUTZU pozo, puits, 10, 27. 
PUXANTZIA potencia, puissance, 46. 

SABDUZEENDAR Saduceo, Saducceen, 90. 
SABEL vientre, ventre, 61. 
SAHETS lado, cote, 22. SAHETSEAN 

EMAN poner al lado, comparar, pla-
cer a cote, comparer, 4. SAHETSE-
RAT UTZI relegar, releguer, 21, 171. 

SAILA (con a organica, avec a organi-
que) cumulo, monceau, 27. 

SAINDU santo, saint, 11, 12, 22, 143, 
(passim). 

SAINDUTASUN santidad, saintete, 145, 
146. 

SAINDUTU santificar, sanctifier, 27, 145, 
146. 

SAINDUTZAILE santificador, sanctifica-
teur, 145. 

SAKRAMENDU sacramento, sacrement, 
13, 146, 147. 

SAKRATU sagrado, sacre, 1, 26, 119. 
SAKRIFIKATU sacrificar, ofrecer en sa-

crificio, sacrifier, offrir comme sa-
crifice, 66, 119. 

SAKRIFIZIO sacrificio, sacrifice, 9, 144. 
SALBAGARRI salvifico, salutaire, 40. 
SALBAIA salvaje, sauvage, 29, 32. 
SALBAMENDU salvacion, salut, 34. SAL-

BAMENDUA EGIN salvarse, faire son 
salut, 8. 

SALBATU salvar, sauver, 69, 146. 
SALBATZAILE Salvador, Sauveur, 9, 65, 

66, 145. 
SALBO salvo, preservado; excepto, sauf, 

preserve; excepte, 42, 75, 77, 105, 
117, 151. 

SALDU vender, vendre, 105. 
SAMARITANO Samaritano, Samaritain, 

173. 
SAMIN amargo, doloroso, amer, doulou-

reux, 51, 68, 188. 
SAMUR tierno, tendre, 100, 113. 

SAN San, Saint. SAN THOMAS, 8. SAN 
BIXINTXO PAULOKO, 187. 

SARE red, filet, 49, 131. 
SARI premio, recompense, 34, 160, 179, 

192. 
SARIZTATZAILE premiador, remunera-

teur, 13. 
SARISTATU, SARIZTATU premiar, recom-

penser, 7, 34, 162. 
SARRASKI destrozo, carniceria, camage, 

massacre, 118, 134. 
SARTU entrar, entrer, 1, 185, 189, 190. 
SASI zarza, ronce, 15. 
SASIATU saciar, rassasier, 23, 92, 183 

192. 
SATIFATU satisfacer, satisfaire, 146 
SATIFAZIONE satisfaccion, sathfaction, 

190. 
SATIZFAZIONE satisfacion, satisfaction, 

26, 69. 
SEGI JOAN ir en pos, aller a la suite, 

97. 
SEGIDA continuacion, consecuencia, sui-

te, consequence, 17, 60, 88, 90, 
106. ENE SEGIDAN ETHORRI venir 

en mi seguimiento, venir a la suite 
de apres moi, 148. 

SEGIDAKO siguiente, suivant, 16, 25, 
185. 

SEGITU seguir, proseguir, continuar, 
suivre, poursuivre, continuer, 9, 
136, 146, 147. 

SEGITZAILE seguidor, suivant, 150. 
SEGUR seguro, cierto, sur, certain, 9, 

15, 22, 108, 142, 146. 
SEGURANTZA seguridad, certidumbre, su-

rete, certitude, 8, 13, 15, 115. 
SEGURATU asegurar, certificar, assurer, 

certifier, 20, 137. 
SEGURKI con seguridad, surement, 7, 

12, 23, 58. 
SEGURTATU asegurarse, s'assurer, 31, 

115, 152. 
SEHASKA cuna, berceau, 80, 83. 
SEHI criado, domestique, 101, 114. 
SEINALE sefial, signe, 100, 107, 156, 

157. 
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SEKRETU secreto, secret, 4, 78, 100. 
SEKULAKOTZ para siempre, pour tou-

jours, 68. 
SEKULAN jamas, jamais, 9, 66, 26, 158. 
SENDAGAI remedio, remedc, 63. 
SENDATU curar, sanar, guerir, 20, 68, 

79. 
SENDATZAILE sanador, guerisseur, 100. 
SENDO sano, fuerte, sain, robuste, 100. 
SENTIMENDU sentimiento, sentiment. 8, 

26, 34, 103. 
SENTITU sentir, sentir, 4. 
SENTSU sentido, sens, 4, 191. 
SERORA monja, religiosa, nonne, reli-

gieuse, 117, 159. 
SINAGOGA sinagoga, synagogue, 97. 
SINHESTE creencia, fe, croyance, foi, 8, 

10, 21, 32, 34, 66, 69, 149, 187. 
SINHETSI creer, croire, 8, 9, 21, 95. 

TAINKOA BAITAN AMODIOZ SINHES-

TEN DU cree en Dios con amor, il 
croit en Dieu avec amour, 34. 

SOBERA demasiado, trop, 9, 25, 102. 
SOBERANO soberano, supremo, souve-

rain, supreme, 9, 21, 34, 92, 192. 
SOBRANIOZKO excesivo, excessif, 92, 

107. 
SOBRETAN sobradamente, trop, 106. 
SOFRIKARIO sufrimiento, padecimiento, 

souffrance, 25, 104, 149, 186. 
SOFRIKARIOZKO de sufrimiento, de souf-

france, 24. 
SOFRITU sufrir, padecer, souffrir, 12, 

24, 27. 
SOINEKOAK vestidos, vetements, 97. 
SOKORRITU socorrer, secourir, 100. 
SOLDADU soldado, soldat, 51, 118, 128, 

129. 
SOLEITU aliviar, soulager, 94. 
SOR LEKU lugar de nacimiento, lieu 

de naissance, 10, 18. 
SORHAIOTU volverse leproso, devenir 

lcpreux, 107. 
SORTHU nacer, naitre, 10, 66, 159. 
SORTZE nacimiento, origen, naissance, 

origine, 17. 
Sos moneda, monnaie, 16. 

SOSEGU calma, tranquilidad, calme, re-
pos, 9, 26. 

SOSTENGU sosten, soutien, 37. Cf. Sus-
TENGU. 

Su fuego, feu, 189. SUZKO, 143, 191. 
SUERTE clase, especie, classe, rang, 35. 

TENDE SUERTE GUZIERI a toda cla-

se de gente, a toute classe de gens, 
148. 

SUGE culebra, serpent, 59, 122. 
SUHAR ardiente, ardent, 117, 191. 
SUHARKI ardientemente, avec ardeur, 

108. 
SUHARTU inflamado, inflamme, Yld. 
SUKALDE cocina, cuisine, 88. 
SUMETITU someter, soumettre, 4, 68, 

88, 147, 183. 
SUMINDU irritarse, s'irriter, 135. 
SUNTSITU desaparecer, disparaitre, 46, 

118, 189. 
SUPLIZIO suplicio, supplice, 114. 
SURNATURAL sobrenatural, surnaturel, 

17. 
SUSPITXA sospecha, soupçon, 103. 
SUSTATU excitar, inflamar, espolear, ex-

citer, enflammer, aiguillonner, 1, 
13, 26, 53, 145, 190, 191, 124, 
170. 

SUSTENGATU sostener, soutenir, 15, 26, 
132. 

SUSTENGATZAILE sostenedor, qui sou-
tient, 52. 

SUSTENGU sosten, apoyo, soutien, ap-
pui, 12, 25, 66, 165. 

TEMATU obstinarse, s'enteter, 131. 
TENORE hora, heure, 83, 104. 
TENPESTA tempestad, tempete, 1, 9. 
TENPLO templo, temple, 5, 12, 32, 

118. 
TENTATU tentar, tenter, 76, 145. 
TENTATZAILE tentador, tentateur, 59. 
TEOLOGALE, THEOLOGAL, THEOLOGALE 

tedlogo, theologien, baim., 78, 147. 
THEOLOGO teologo, theologien, 45. 
TESTAMENTU Testamento, Testament, 

32, 126. 
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T H U saliva, salive, 114. T H U EGIN es-
cupir cracher, 96. 

THONBA, TONBA tumba, tombe, 26 
102, 131. 

TORMENTA tormenta, orage, 112, 151. 
TORMENTATU atormentado, tourmente, 

9, 188. 
TRABA obstaculo, obstacle, 15, 25. 
TRAIDORE traidor, traitre, 106, 107, 

112. 
TRAIDOREKERIA traicion, trahison, 121. 
TRATU negocio, negoce, 112. 
TRENKATU cortar, zanjar, couper, tran-

cher, 26, 170. 
TRESOR tesoro, tresor, 170. 
TRINITATE Trinidad, Trinite, 69, 143. 
TRIONFA, TRIUNFA, triunfo, trionphe, 

151, 155. 
TRISTE, TRIXTE triste, triste, 115, 120. 
TRIXTATU entristecerse, s'attrister, 108. 
TRIXTEKI tristemente, tristement, 26. 
TRIXTEZIA tristeza, tristesse, 2, 110, 

135, 186. 
TRONU trono, trone, 38. 
TRUFANIA Epifania, Epiphanie, 86 
TRUFATU burlarse, se moquer, 118. 
TZAR, TXAR malo, malvado, mauvais, 

mechant, 2, 4, 15, 16, 23, 34, 80. 
TZARKERIA maldad, mechancete, 6. 
TTINTTA gota, goutte, 4. 
TTIPI pequeño, petit, 16, 60, 154. 
TTIPITU apocar, amoindrir, 75, 167. 

UHALDE diluvio, deluge, 75. 
UKHATU negar, nier, 30, 34, 63, 144, 

158. 
UKHO EGIN, UKO EGIN renunciar, re-

noncer, 23, 92, 149. 
UMIL humilde, humble, 11. 
UMILIATU humillarse, s'humilier, 44, 

173, 180. 
UMILKI humildemente, humblement, 

16. 
UNGI, 2, 23, 145. Cf. ONGI. 

UNHADURA fatiga, fatigue, 27. 

UNATU, UNHATU fatigarse, se fatiguer, 
10, 46, 51. 

UNKITU tocar; impresionar, conmover, 
toucher; impressionner, emouvoir, 
20, 24, 35, 83, 99, 145. 

UNTZI barco, bdteau, 4, 9, 160. 
UR agua, eau, 4, 12, 89, 94, 177. 
URDIN azul, bleu, 30, 57. 
URGULU orgullo, orgueil, 11, 16, 60, 

114. 
URGULUTSU orgulloso, orgueilleux, 8, 

15. 
URHATS, URRATS paso, pas, 4, 23, 104. 

URHOLDE diluvio, deluge, 160. Cf. 
UHALDE. 

URTHE afio, an, 5, 10, 69. 
URRATU rasgar, dechirer, 10, 118. 
URRE oro, or, 4, 25, 29, 80. 

URRIKALDU compadecerse, avoir pitie 
de, 10, 144. GIZONA URRIKALDU ZI-

TZAION se compadecio del hombre, 
il eut pitie de l'homme, 68. 

URRIKALMENDU compasion, compassion, 
52, 65, 81. 

URRIKALMENDUTSU compasivo, compa-
tissant, 68. 

URRIKI arrepentimiento, repentir, 68, 
102, 171. 

URRUN lejos, loin, 17, 19, 18, 24, 75. 
URRUNDU alejar, eloigner, 5, 15, 24, 

25, 59, 109. 
URRUNTASUN lejania, distance, 38, 174. 
URUS feliz, heureux, 28. 
USAIA (con a organica, avec a organi-

que) uso, costumbre, usage, habitu-
de, baim. 

USAIN olor, odeur, 86. 
USAINDU oler (mal), sentir mauvais, 99. 
Uso paloma, colombe, 44, 89. 
Usu frecuente, frequent, 1. 
USTE opinion, opinion, 6, 16, 180. 

USTE IZAN opinar, creer, opiner, 
croire, 25. 

USTELDU pudrir, pourrir, 6, 178. 
USTELDURA corrupcion, podredumbre, 

corruption, pourriture, 5, 52, 177. 
UTZI dejar, laisser, 10, 16. 
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XAHAL ternero, veau, 101. 
XAHAR viejo, vieux, 24. 
XAHUTU gastar, depenser, 101. 
XATAR pafiales, lange des enfants, 80, 

83. 
XEDE designio, dessein, 100, 112, 174. 
XEHATU detallar, desmenuzar, detail-

ler, hacher, 16. 
X E H E menudo, mince, 88. 
XEHEKI minuciosamente, minutieuse-

ment, 3, 23, 90. 
XEHETASUN detalle, pormenor, detail, 

24, 35. 
XERRI cerdo, porc, 101. 
XIMENKI cuidadosamente, soigneuse-

ment, 45. 
XIMINO mono, singe, 5. 
XIMTST relampago, eclair, 129. 
XISMATIKO, XIZMATIKO cismatico, schis-

matique, 8, 161. 
XOIL mero, solo, pur, simple, 8, 12, 

44, 64. 
XOILKI solamente, meramente, seule-

ment, simplement, 15, 21, 23, 32, 
69, 88. 

XORTA un poco, trocito, petit mor-
ceau, 30. 

XUKATU secar, enjugar, essuyer, secher, 
26, 28, 100. 

XUME pequeño, diminuto, petit, mi-
nuscule, 78, 112. 

XURI blanco, blanc, 30, 78. 
XURITU blanquear, blanchir, 181. 
XUT derecho, vertical, droit, verticai, 

178. 
XUTIK de pie, debout, 97. 
XUTITU ponerse de pie, se mettre de-

bout, 104. 
XUXEN derecho, droit, 84. 
XUXENDU enderezar, rectificar, redres-

ser, rectifier, 6, 20. 

ZABAL ancho, large, 29. 
ZAHAR viejo, vieux, 5, 32. 
ZAHARTU envejecer, vieillir, 32. 
ZAIN vena, veine, 118. 

ZAINDU cuidar, soigner, 88. 
ZAINTZAILE cuidador, custodio, gar-

dien, 9, 50. 
ZALDI caballo, cheval, 71. 
ZALHU, ZALU rapido, rapide, 164. 
ZANGO pie, pied, 24, 65, 101. 

ZAPATU reprimir, reprimer, 134. 
ZATHI pedazo, morceau, 47, 50, 176. 
ZATHIKATU hacer pedazos, mettre en 

pieces, 9. 
ZAURI herida, blessure, 68, 70, 92, 
ZEDARRI limite, mojon, borne, limite, 

22. 
ZEHATU pulverizar, pulveriser, 126. 
ZELATATU espiar, epier, 105. 
ZENBAT cuanto, combien, 1, 21. ZEN-

BATETARAINO, 60. ZENBATENAZ... 

HANBATENAZ... cuanto...tanto..., au-

tant que, 24, 69. 
ZENBATNAHI... -N por mas que, a pesar 

de que, malgre que, autant que, 
176, 186. 

ZENBEIT algun, algunos, quelque, quel-
ques, 15, 32, 192. 

ZENTZU. ZENTZU ZUZENA buen sentido, 

cordura, bon sens, sagesse, 18. ZEN-
TZU GABE insensato, insense, 140. 

ZER que, quoi, quel, 2, 4, 6, 18, 88, 
(passim). ZER ZORAMENDUA! ;que 
locura! quelle folie\, 29. ZERTAKO, 
139. ZERTARAT, 7. ZERENTZAT, 14, 

23, 139.. Ez DUGU ZEREN MINTZA 

no tenemos por que hablar, nous 
n'avons pourquoi parler, 32. ZER 
ETA ERE todo lo que, tout ce que, 
166. 

ZERBAIT, ZERBEIT algo, quelque chose, 
2, 5, 6, 21, 32. 

ZEREN porque, parce que (en causales 
subordinadas, en causales subordon-
nees), 16, 98, 188, (passim). 

ZERBITZARI servidor, serviteur, 3, 78, 
160, 191. 

ZERBITZATU servir, servir, 6, 23, 117. 
ZERBITZU servicio, service, 28. 
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ZERNAHI DEN cualquier cosa, sea lo 

que sea, n'importe quoi, 6, 13, 18. 
ZERONEK tu mismo, toi meme (caso 

ergativo, cas ergatif), 20, 21. 
ZERRATU cerrar, concluir, conclure, 

achever, 34. 
ZERTAKO por que, pourquoi, 6, 16, 21, 

68, 145. 
ZERU cielo, ciel, 30, 99, 145, 191. 

ZEZEN toro, taureau, 71. 

ZIGILATU sellar, sceller, 130. 

ZIGILU, ZIGILLU sello, sceau, 22, 95, 

106. 
ZIKIN inmundo, sucio, immonde, sale, 

5, 63, 155. 
ZILHAR plata, argent, 80. 

ZILHATU perforar, perforer, 4, 99, 130, 

134, 182. 
ZILHEGI licito, licite, 155, 170, 176. 

ZIMENDU cimiento, fondement, 20, 29, 

126. 
ZIN verdadero, autentico, vrai, authen-

tique, 140, 174. 
ZOIN icuan!, combien!, 6, 14, 27, 145, 

182. 
ZOIN que, el cual (relativo), qui, le 

quel (relatif). ZOINA GABE, 69. Zoi-

NAREN, 89, 191. ZOINETAK, 89. 

ZOINTAN, 61 , 3, 10, 191. ZOINTAZ, 

145. 
ZOKO rincon, coin, 24. 

ZOLA suelo, fondo, sol, fond, 30, 97, 
106. LEZE ZOLARAT al fondo del 

abismo, au fond de l'abtme, 23. 
ZANGO ZOLA la planta del pie, la 

plante du pied, 65. Cf. 32, 181. 
ZOR deuda, dette, 68, 76. 
ZOR IZAN deber, avoir a payer, 34, 

186. 
ZORAMENDU locura, folie, 29. 

ZORIGAITZ desventura, malheur, 65, 

107. ZORIGAITZEZKO desventurado, 

malheureux, 186. ZORIGAITZEAN por 

desgracia, malheureusement, 10. Cf. 
162. 

ZORION felicidad, bonheur, 23. ZORIO-

NEZKO dichoso, heureux. 186. Cf. 

25. 
ZORO loco, fou, 5, 20, 22, 116. 

ZOROKERIA locura, folie, 6. 

ZOROKI locamente, follement, 161. 

ZORTE suerte, destino, sort, destin, 6, 
10, 12, 27, 145, 146, 186. 

ZOZIETATE sociedad, societe, 146, 147, 

174. 
Zu tu (cortes), vous (de politesse), 16, 

20. 
ZURE tu, tuyo, tien, 16, 20. 

ZUEK vosotros, vous. ZUENTZAT, 3, 

ZUEK BEREK, 182. ZuERI, ZUENTZAT, 

ZUEN, 182. Cf. 88. 

ZUHURTZIA prudencia, sabiduria, pru-

dence, sagesse, 29, 53, 192. 
ZUR madera, bois, 10, 47, 103. 
ZURGIN carpintero, charpentier, 88. 
ZUZEN (Subst.) derecho, droit, 6, 16, 

87. (Adj.) justo, recto, juste, 179. 
ZUZENEZKO legitimo, legitime, 88, 
156. 

ZUZENTAZUN justicia, justice, 92. 
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