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AGURRA
Gure helburu nagusietariko bat da udalerri moderno eta bizian herritar guztion integrazioa lortzea, bertoko historia ezagutzeko ahalegina
eginez eta aldi berean ezagutaraziz. Gure iragana ezagutzeak oraina
hobeto ulertzera eramango gaitu eta aldi berean etorkizunari ilusioz
heltzera, etxebarritarren asebetetzea sustatuaz eta gure herriaren nortasuna indartuaz batera.
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren baitan EBPN (2009-2012),
Etxebarriko Udalak udalerriaren ondare historikoa eta kulturala gordetzeko eta sustatzeko konpromisoa hartu zuen.
Aipatutako konpromisoaren emaitza izan da orain argitaratzen
dugun liburu hau, Etxebarriko semea dugun Bizente Sarria Lezama
(1767-1835) frantziskotarraren eskuizkribuen ikerketa-lana, hain zuzen
ere.
Ikerketa-lan honen bidez 39 sermoi berreskuratu dira: 33 euskaraz
eta 6 gaztelaniaz.
Ez dago dudarik sermoiok interesgarriak direla ikuspuntu erlijiosoaren aldetik, egilea bera ere izan zelako itzal handiko gizona Ordenaren
barruan. Izan ere, Sarria, 1792an fraidetu eta Bilboko San Frantzisko eta
Arantzazuko komentuetan irakasle jardun ondoren, 1804an Ameriketara
joan eta handik urte batzuetara Kaliforniako misioen buru izendatua
izan zen.
Hizkuntzari begira, baina, are interesgarriagoak dira eskuizkribuok.
Sermoi-bilduma hau bizkai euskararentzat ikerketa materiala ezin hobea
da, Nerbio Ibarreko azpieuskalki mekotuaren testigu den heinean.
Egoki-egokia deritzogu liburuaren aurkezpena Etxebarriko San Esteban Elizatearen Independentziaren 500.urteurrenarekin bat etortzeari
eta honetaz gain 500.urteurrenaren kultur egitarauan kokatzeari. Honek
guztionek hasieratik azpimarratu nahi izan dudan Etxebarriren identitate eta bertokotasun kontzeptua indartzen laguntzen baitigu.
Obra hau argitaratzeko ahalegina egin dutenei eskerrak eman nahi
dizkiet, eta espero dut testu hauek gure herriaren historia eta hizkuntza
ikertzen dutenentzat ezinbesteko erreferentzia bihurtzea.
Pedro Lobato
Etxebarriko Udaleko alkatea

SALUDO
Uno de nuestros objetivos prioritarios es conseguir la integración de
todas y todos en un municipio moderno y activo que se preocupa por
conocer y dar a conocer su historia. El conocimiento de nuestro pasado
coadyuvará a comprender mejor el presente y a encarar con ilusión el
futuro fomentando la satisfacción de ser etxebarritarras, reforzando
nuestra identidad municipal.
Dentro del Plan de Promoción General de Euskera EBPN (20092012), el Ayuntamiento de Etxebarri adquirió el compromiso de guardar
y promocionar el patrimonio histórico-cultural del municipio.
Fruto de ese compromiso es este trabajo de investigación de los sermones manuscritos del franciscano Bizente Sarria Lezama (1767-1835),
hijo de nuestro pueblo, que publicamos en este libro.
Como resultado de la investigación se han recuperado 39 sermones:
33 en euskera y 6 en castellano.
Estos escritos resultan interesantes desde el punto de vista religioso por
la trascendencia del autor de los mismos. Sarria se ordenó en 1792 y, tras
ejercer de profesor en los conventos de San Francisco de Bilbao y de Arantzazu, marchó a América en 1804, donde llegó a ser nombrado presidente
de las misiones de California, un cargo de suma relevancia en la Orden.
Pero la importancia de estos manuscritos es aun mayor, si atendemos a su contenido lingüístico. Supone esta colección de sermones un
valioso legado para el estudio del dialecto vizcaíno, y en concreto, del
debilitado subdialecto del valle del Nervión.
Consideramos muy oportuno hacer coincidir la celebración del 500
Aniversario de la Independencia de la Anteiglesia de San Esteban de
Etxebarri con la publicación de esta obra. Esta presentación, que ahora
concluyo, la hemos ubicado dentro del programa cultural del 500 Aniversario precisamente para reforzar el concepto de identidad y pertenencia a Etxebarri, al que hacía referencia al inicio de mis palabras.
Agradecemos su esfuerzo a quienes han hecho posible la edición de
este interesante documento, que esperamos se convierta en material de
obligada referencia para los investigadores de nuestra historia y nuestra
lengua.
Pedro Lobato
Alcalde del Ayuntamiento de Etxebarri

AURKEZPENA
Bizente Sarria euskal idazle eta sermolaria Galdakao ondoko Etxebarri herriko semea dugu –Uribeko Etxebarrikoa esango dugu, ez Markinaldeko beste Etxebarri horretakoa, erants dezagun argigarritzat–.
Beronen biografiaz datu askorik ez dugu. Badakigu herri horretako
Doneztebe parrokian bataiatua izan zela, 1767. urtean. Ama herri berorretakoa zuen; aita, ostera, Larrabetzukoa.
Etxebarri orduko sasoian nekazari giroko elizate txikia genuen; Bilbotik ez urrun, baina bai aparte. Eta biztanleak euskaldunak izango
ziren guztiak edo ia guztiak. Ez da harritzekoa, bada, aurretiko horiekin,
Bizente Sarriak euskara txikitan ikasi zukeela, eta eliz ikasketetan zehar
ere ondo eutsiko ziola bere jatorri-hizkuntzari eta euskal izateari.
Ikasketak non egin zituen ez dakigu seguru, baina uste izatekoa da
Bilboko San Frantzisko kale kontran zegoen San Frantziskoko Komentu
Nagusian ikasi zukeela, huraxe baitzeukan etxetik hurren.
25 urte zituela frailetu zen, Frantziskotarren Ordenan, eta harik
aurrera hamar bat urtez jardun zuen irakasle-lanetan Bilboko San Frantziskoko eta Arantzazuko Komentuetan. Sermolari gisa ibili zena ere
kontu argia da, zeren bestela nekez utziko zizkigun bere eskuz idatziriko
sermoi-izkribuok, ardura hori eskainia izan ez balu Ordenaren aldetik.
1804an Ameriketara joatea erabaki zuen, frantziskotarrek han zituzten misioetara. Eta aldean eroan zuen bere sermoien kartapazioa ere,
euskaraz idatzirik egonagatik. Edukiaren aldetik baliatu zituzkeela pentsatuko zuen beharbada. Edozelan ere estimatu izango zituen bere jaioterriko hizkuntzan onduriko izkribuok, berekin eroateko. Ameriketan,
lehenengo egotaldia Mexikoko San Fernandoko Kolegioan egin zuen,
eta gero Kaliforniako San Carlos eta Soledad zeritzen misioetan jardun
zuen, harik eta 1835. urtean heriotzeak hartu arte.
Etxebarriko seme hau Ameriketan ospe handiko gizon izatera heldu
zen: misiolari ospetsu bihurtu zen batetik, baina horrez gainera kargu
handiak ere bere gain hartu zituen, politika eragina ere zutenak, Kaliforniako misioen buru izendatu baitzuten.
Gaur egun guretzat euskaldunontzat, Bizente Sarriak duen erakarmenik handiena euskarazko idazle izan zen aldetikoa da gehienbat,
idatziok kristau eliztarrentzat onduriko sermoiak izan arren, zeren erlijioaz ate osterantzeko tematikaren aldetik ere euren interesa ukatuezina
baita.
Ameriketa urrunean hara eta hona ibili izanagatik paper-pleguok,
euskararik egiten ez den parajeetan, hala ere aldendu barik iraun dute
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gaurdaino; Euskal Herrian bertan ere euskal izkribu askok jasan duten
hondamendia ez ezagutzeko zori aparta izan dute. Sermoiok, guztira 33
eskuizkribu, Kaliforniako Berkeley eta Sacramentoko liburutegietan
ondo zaindurik daude: euretariko 32 Berkeleyko Bancroft Library delakoan, eta bakarra Sacramentoko California State Library delakoan. Euskarazko horiekin batera Sarriaren beste 6 sermoi ere badira bilduma
horretan, gaztelaniaz atonduak hauek.
Badira urte batzuk sermolari-idazle honen berri Xabier Altzibar irakasleak eman zigula, Abrisketaren omenez atera zen omenaldi-liburu
bateko artikulu batean. Beraren bidez ezagutu nuen, argitaratu aurretik,
haren sermoi baten izkribu-kopia ere, eta hizkera-fenomeno batzuk
elkarrekin eztabaidatu.
Handik geroagora, Ameriketako paraje berberetan irakasten eta
ikertzen zebilen Josu Bijueska adiskideari eskatu nion Sarriaren sermoien kopia bat eskura zezala, eta kopia horien zimenduaz eraiki du
Nagore Etxebarria ikertzaileak sermoitegi horren edizio bikain hau, lankide duen Ainara Apraizen laguntzioaz. Beronek burutu zuen orain urte
batzuk frantziskotarren artxiboetako euskal izkribuen katalogo erraldoia
eta oraintsuago, berriro ere Ainararekin batera, Astigarraga basauriarraren sermoien edizioa. Berau arduratu da oraingoan ere Sarriaren edizioa
prestatzeaz.
Ez zen lan erraza. Sermoi-izkribuok zerrendatu, sailkatu eta eratu
egin behar ziren batetik. Ondoren transkribatu eta oharrez hornitu.
Beharleku honek bazituen bere lorrak, zeren Sarriaren hizkera ez da
hain finkatua eta borobila, zelakoak diren osteratxoago beste frantziskotar idazle batzuenak. Grafia bera ere iluna eta zabarra zen parte batzuetan. Hitz-era ilunak ere ugariak ziren izkribuotan. Eurok argitzen eta
konparatzen ere ez da arloa makala egon. Baina zorionez Nagoreren
begi-adimen-eskuak ekandurik daude aspaldirik frantziskotar sermoiidazle asko eta askoren grafia ilunak eta hizkera bihurriak argitzen.
Lehenagoan marapilo bihurragoak askatzen zaildu izan denak zelan
egingo ez zituen, ba, Sarriarenak ere, beragaitzak izan arren.
Nagore Etxebarria edizio-taiutzaileak berak deskribatzen dizkigu
zeheroago Sarriaren hizkeraren ezaugarri handi-handiak. Xabier Altzibarrek ere zeharbidez garandu zituen horietariko batzuk, harako izkribuon
berri eman zuenean.
Nik neure aldetik gehi dezadan, euskararen sartalde-mugako herri
bateko hizkeraren lekuko izatean datzala izkribuon balioetariko bat.
Beronen hizkera eredua ez dabil urrun oraintsu argitara dugun Juan
Inazio Astigarraga basauritarrarenetik, hau ere frantziskotarra eta sermolaria, baina Sarria baino hamazazpi bat urte gazteagoa. Eta ez dabilke
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urrun, XIX. mendean barrurago, eta batez ere bigarren erdian, Bonaparteren laguntzaile nekaezina izan zen Jose Antonio Uriarte arrigorriagarrarenetik.
Egia osoa esateko, XVIII-XIX mende-bitarte horretan, artean nekazari-elizate apal eta txiki zirenok industrializazioaren uholdeak azpian hartu baino lehen, Etxebarri eta Basauri ez ziren oraindino euskararen
muga-herri; orduko aldian Bilbon eta batez ere Bilbo gaineko auzotxoetan euskara osasuntsu zegoen, eta are urrunagoko Ibaizabalen ezker
alderantz ere, gaur uri nagusi eta biztanletsu eta zeharo erdaldun direnetan.
Edozelan dela ere, Bilbotik hurreneko hizkera-eredua zatekeen
orduan, Basaurikoaz batera Etxebarri aldekoa. Bilboko kaleetan eta
auzoetan egiten zenaren antz-antzekoa izan behar zuen nonbaiten ere.
Fonetikari bagagozkio, hitz-ebakeretan du zehazki alderik nabariena
Sarriaren eta Astigarragaren idazkerak Arratia tradizioko diren Añibarro
edo Zabalarengandik. Eta horretxetan hurratzen dira harrigarriro Markina tradizioko idazleen hitz-ebakerara. Horrek ez du esan gura, gure
ustez, Mogel eta Astarloatarren eredua hobesten zutenik, eta Kapanaga
edo Kardaberazen bizkaierazkoa baztertu. Bakar-bakarrik frogatzen du,
gure iritzian, euren eskualdeko hizkera-ereduari eustea erosoago edo
seguruago begitandu zitzaiela; aldi haietan beste dotrina-gaien idazle
askok egiten zuten antzeratsu. Herri-ahoskera lege horiei men eginez
idazten ditu gure etxebarritarrak honako erak: izen eta beste kategorietan: fedia, legia, oia, biar; artian, egija, poderijo, bengaija, andija, bijar;
adizkietan: dirian, garien, deutsubet orainekoak edo zinaije ahalerazkoa.
Euskara zaharraren gordairu aberatsa dugu Sarriaren idatzi-bilduma.
Euskara ondo menderatzen zuen, jatorrikoa ondo eta sendoro ikasia
zuen, eta hobeto mamurtua. Eskolaz eta jakitez ondo horniturik zegoena sermoiek eurek erakusten digute garbi. Zein jatorritako eta zein alditako idazleak den kontuan harturik –Etxebarri euskararen sartalde horretakoa eta XVIII. mendearen azken hamarkadakoa– balio handia irabazten dute testuok euskara zaharraren ondare legez. Diogunaren
erakusgarri, zenbait adibide baino ez ditugu garanduko.
Lexikoan aldaera zahar kutsuko hainbat era ageri ditu: milare
(millar), Landuchiok bere hiztegian (1562) Bitoriako berbatzat jaso ziguna; biraldu, exetu, ifini aditzak; azezostian lokailua eta beste asko.
Semantika mailako bitxitasunak ere badira. Hala iraun aditza ‘jasan’
(soportar) adieraz: nun dagozan iraun ezin leitian otza, amatau ezingo dan suba, ilgo eztan arra ta sitsa (...); edo bai, eskuera ‘aukera, era’
esangurako izena: beragaz zer gura deben egiteko esku-eskueriegaz.
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Aditz trinkoen jokora bagatoz, hor dugu dinautsuet adizkia, *inautsi (irauntsi) partizipioaren era gardena. Aditz laguntzaileetan, sarriro
darabiltza -tzat atzizkidun helburu-zentzuko adizki aoristoak: deiguntzat, deientzat legezkoak, Juan Mateo Zabalak bere gramatikan Bizkai
erdialdean erabilikotzat aipatzen duen eredua, bestalde lapurtar eta
ekialdeko tradizio klasikoaz ere bat datorrena. Hor ditugu dila, zila subjuntiboko adizkiak, dedila, zedila adizkien bizkaiera zaharreko aldaera
ezagunak.
Aditz konposatu eredu batzuk ere zahar erakoak dira. Hala, alegiazko baldintzaren egituran: erakusten ez baleu, aurkituten ez balitz ereduak darabiltza, gerora nagusitu diren erakutsiko, aurkituko geroko partizipiodunak barik.
Sartalde-bizkaieraren era gardenak direnak ere ezagun ditu: burruña, ezaukera izenak, txiker izenondoa, jaurtegin, biortu, ekusi aditzak,
zerbaist, nozbaist izenordain-aditzondoak, oraindo eta emeko aditzondoak, berbarako.
Morfologian barrena joko bagendu, soka luzeegiari ekin beharko
genioke tiraka, eta bat aipatuaz kitutuko dut: izenaren funtzio-marketan
ablatiborako horren maiz darabilen -rik atzizkiaz.
Irakurleari, hurreko zein urrungoari, eska niezaioke geldiro eta arduraz irakur ditzala orriok; eurotako berba, adizki, esamodu eta lokuzio
bakoitzean hausnar eginez, bitxitasun guztietan erreparatuz.
Ondo kontu hartuz gero, ez dira horren zaharrak idatziok; orain bi
mende pasatxo geure elizateetako eliz barruetan geure inguru berberotako nekazari-jende euskaldunari Sarriak pulpitutik ahoz predikatzen
zizkion berbaldiak dira. Orduko entzuleek igartzeke, berez-berez adituko zituzten eta jaso mezua. Eta guk zergatik ez?
Adolfo Arejita
Labayru Ikastegiko
Hizkuntza arloko zuzendaria

SARRERA
1. Frai Bizente Sarria (1767-1835)
Bizente Sarriaren bizitzari buruz dakigun gehiena Zelestino Solaguren eta Xabier Altzibarren eskutik heldu zaigu. Batetik, Solaguren frantziskotar ikertzaile finak zehatz bildu zituen Sarriaren gaineko biografia
zertzelada guztiak Los franciscanos vasco-cántabros en el siglo XIX. Vicisitudes y nomenclátor bio-bibliográfico izeneko obra mardulean1. Bestetik, Altzibar irakasleak polito aurkeztu zizkigun Sarriaren euskal eskuizkribuak, eta idazlea bera ere bai, orain dela urte askotxo argitaratu zuen
«1800 aurretxoko euskarazko sermoiak Ameriketan, Aita Bizente Sarria
frantziskotarrarenak» artikuluan2.
Bizkaitarra dugu Bizente Sarria, Etxebarrin jaioa 1767ko urriaren
27an. Ama be Etxebarrikoa zan, Maria Antonia Lezama izenekoa; aita,
ostera, larrabetzuarra zuen, Tomas Sarria zeritzona. Bataio-agiria irakurriz gero, sustraiak Galdakaoraino ere luzaturik zituela ikusiko da:
«En veintisiete de octubre y año de mil setecientos sesenta y
siete, yo don Ignacio de Urizar cura de esta Parroquia de San
Esteban de Echavarri bauticé a un niño a quien le puse por nombre Vicente Francisco el qual según la declaración jurada que la
comadre hizo en esta razón de las nueve a las diez horas de la
noche, nació poco más o menos, hijo legítimo de don Tomás de
Sarría natural de la Villa de Larrabezúa, y de doña María Antonia
de Lezama natural de ésta; y así bien ambos vecinos de ésta.
Abuelos paternos don Pedro de Sarría y doña María Cruz de Castillo vecinos y naturales que fueron de la expresada Villa de
Larrabezúa; abuelos maternos don Pedro de Lezama natural de
ésta, y doña Micaela de Jugo natural que fue de la Anteiglesia de
Galdácano y ambos vecinos que fueron de ésta. Fueron sus
padrinos don Francisco de Sarría presbítero capellán de la sobre-

1 Solaguren, Zelestino: «Nomenclátor bio-bibliográfico. 1808-1840», Los franciscanos
vasco-cántabros en el siglo XIX. Vicisitudes y nomenclátor bio-bibliográfico, Oñati: Arantzazu E.F., 2007, 608-613 or.
2 Altzibar, Xabier: «1800 aurretxoko euskarazko sermoiak ameriketan, aita Bizente
Sarria frantziskotarrarenak», in Homenaje a Francisco de Abrisketa. Frantzisko Abrisketari omenaldia, Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza-Euskal Herriko Bolibariana Elkartea,
1993, 361-391 or.
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dicha Villa de Larrabezúa y doña María Manuela de Eguía vecina de ésta a la que advertí el parentesco espiritual y la obligación que contrajo, y en fe firme fecho ut supra».
Bilboko San Frantziskoko komentuan sartu zen nobizio 1783an, eta
handik urtebete garrenera zinitzak egin. Geroago, 1792an predikari eta
konfesore izendatu zuten. Ez dakigu ikasketok non egin zituen, hau da,
Filosofiako hiru urteak eta Teologiako laurak; baliteke Teologiakoak Bilboko San Frantziskoko komentuan burutu izana.
Irakaskuntzaren bidetik abiatu zen eta 1794-1797 urteetan Bilboko
San Frantziskoko komentuan jardun zuen: sekularren filosofiako irakasle eta erlijiosoen teologiako irakasle. Osteko hiru urteak, 1797-1800,
Arantzazuko komentuan eman zituen, Filosofiako irakasle zela. Urte
horietan barrena idatzi zituen sermoirik gehienak (1796-1802). Ekar ditzagun Solagurenen hitzak arlo honetara:
«Durante casi todos estos años, al menos desde 1796 a 1802
inclusive, cultivó también mucho la predicación de sermones, de
tipo cuaresmal-moral y de panegíricos; predicaba sobre todo en
euskera y a veces también al parecer en castellano».
Eta beste xehetasun garratzi handikoa ematen digu frantziskotar gernikarrak aurrerago:
«En estos años el joven Sarria convivió en el convento de Bilbao con el célebre escritor en euskera P. Pedro José Patricio
Astarloa (1751-1821), que ejercía de profesor de teología y que
en 1803 fue nombrado superior de la comunidad, y es muy posible que el P. Astarloa influyese en la afición al euskera de nuestro biografiado».
Sarriaren bizitzaren harira etorrita, Ameriketara joan zeneko urtera
heldu gara.
1804an kartapazio hartu eta Ameriketara abiatu zen, Frantziskotarren
Ordenak Mexikon zuen egoitzara, San Fernandoko Misiolari Kolegiora.
Sei bat urte egin ei zituen bertan, misioginen; ostean, Kaliforniara bidali zuten, 1809an.
Kaliforniako San Carloseko eta Soledadeko misioetan jardun zuen,
batez ere. Urte batzuk garrenera, 1812an, misioen komisario prefektu
egin zuten sei urteko agintaldirako. Entzute handiko misiolari bihurtu
eta azkenean misioen buru ere izendatzea erabaki zuten, 1824an.
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Sasoi horretan hasi ziren Sarriaren eta Kaliforniako gobernadorearen
arteko matrakak: bata, Sarria, kontserbadorea, eta bestea, Kaliforniako
gobernadore hura –Pablo Vicente Sola arrasatearra–, liberala. Egoera
politikoa gero eta latzagoa egin zen, eta Sarriak azken urte gogorrak bizi
behar izan zituen.
1835ean zendu zen, maiatzaren 24an, Soledad zeritzon misioan.
2. Eskuizkribuen jatorriaz
Hamaikatxo urte da Labayru Ikastegiko Adolfo Arejitaren eskuetara
heldu zela Bizente Sarria frantziskotarraren eskuizkribuen mikrofilm-kopia
bat. Ameriketartik zebilela eta, eskatu zion Josu Bijueska Deustuko Unibertsitateko irakasleari, bide batez, sermoi-bilduma horren kopia bat ekar
zezan; esan eta egin. Etxerako bueltan sermoiok mikrofilmaturik zekartzan. Egitasmo honen hasierako urratsa egina zen, Bijueskari esker.
Jatorrizko eskuizkribuak Kaliforniako Berkeleyko Bancroft Library
delako liburutegian gorderik daude, bat izan ezean, bilduma honen akabukoa.
Sermón del Mandato. Sobre las disposiciones q(u)e de necesidad y de
perfección se requieren para la Comunión izenburuduna txorta nagusitik at dago, Sacramentoko California State Library liburutegiaren ondarekoa baita3.
Eskuratu genuen kopiari aditurik, pentsa liteke eskuizkribuon paperak zein tintak lar maiztu eta kolorgetu barik iraun dutela. Ez dugu alde
horretatik, irakurtzerakoan esan nahi da, ezintasun apartekorik izan. Bai,
ostera, sermoiak banandu eta bakoitzari bereak dituan orriak emateko
orduan. Batzuek orriak nahasturik dakartzate, beste batzuk testu-txatalak dira, eta Sarriaren eskuz idatziak ez direnak ere badaude.
Gure sermoitegi honetara 39 testu batu ditugu, erdiek-edo egilearen
sinadura dutela.
Hizkuntzari dagokionez, gehien-gehienak bizkaieraz atondurik
datoz, 32; beste bat gipuzkeraz, 28.a, eta garaitikoak, hau da, 6, gaztelaniaz.
Eta luze-laburrean ere aldea dago; orri batekoak eta bikoak batzuk,
eta hamahirukoa ere bat. Oro har, ia denak bost orritik gorakoak dira.
Predikazio-leku eta -urtearen zehaztapenak dituztenak ere gutxi dira:
3.a (Etxebarri, 1801), 20.a (Mungia, 1796), 25.a (Otxandio, 1798), 27.a
(1828), 34.a (Etxebarri, 1796), 38.a (Fika, 1796) eta 39.a (1797).
3 Xabier Altzibarri zor diogu bilduma hau osorik agertu ahal izana, berak eman baitzigun, esku zabal, azken sermoi horren kopia bat.
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Eskuizkribuen deskripzio xehea duzue hurrengo aurkezpen fitxategia. Hori orduko, hona hemen hornigarri gisa, 34. sermoiaren hasierako
txatalaren irudia.

IZENBURUA

JATORRIA EUSKALKIA ORRIALDEAK EGILETASUNA

OHARRAK

1. Vesp(erti)no sobre
las penas del
Infierno

BL*

Bizkaiera 8 [+5 tart.]

Izenpetua

En vascuence.
O.S.C.S.R.E.

2. Doctrina sobre el
Sépt(i)mo
Mand(amien)to

BL

Bizkaiera

5

Izenpetua

En vascuence.

3. Sermón de S(a)n
BL
Antonio de Padua.
Sermoia S(a)n
Antoniñoen
egunerako

Bizkaiera

11

Izenpetua

Etxebarri, 1801
En vascuence.
O.S.C.S.R.E.

4. Sermón de la
BL
necesidad de la
Confesión General

Bizkaiera 3 [+1 amai.] Letratik
ezagutua

* Bancroft Library (Berkeley-Kalifornia).
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IZENBURUA

JATORRIA EUSKALKIA ORRIALDEAK EGILETASUNA

15. Salve de sermón
de N(uestra)
S(eño)ra de
Guadalupe. Del
Rosario

BL

Gaztelania

16. [Konfesino
Jenerala]

BL

Bizkaiera 7 [+1 amai.] Letratik
ezagutua

17. Sermón de la
gloriosa S(an)ta
Marina Virgen y
Mártir

BL

Bizkaiera

18. [Trinidade
Santisimiaren
Misterijoa]

BL

Bizkaiera 2 [+1 amai.] Izenpetua

19. Vespertino sobre
el modo de
disponerse para
la Comunión

BL

Bizkaiera

6

Izenpetua

10. Sermón sobre las
disposiciones de
la Com(unió)n

BL

Gaztelania

8

Letratik
ezagutua

11. Doctrina sobre
el Quinto
Mandamiento

BL

Bizkaiera

3

Izenpetua

Doctrinas en
vascuence
sobre el Cuarto
Precepto. Sobre
el Quinto,
Séptimo y
Octavo.

12. Doctrina. Cuarto
Mandamiento

BL

Bizkaiera

3

Letratik
ezagutua

Doctrinas en
vascuence
sobre el Cuarto
Precepto. Sobre
el Quinto,
Séptimo y
Octavo.

13. Doctrina
seg(und)a sobre
la Murmuración

BL

Bizkaiera

3

Letratik
ezagutua

Doctrinas en
vascuence
sobre el Cuarto
Precepto. Sobre
el Quinto,
Séptimo y
Octavo.

14. Doctrina del
Séptimo
Mandamiento

BL

Bizkaiera

3

Letratik
ezagutua

Doctrinas en
vascuence
sobre el Cuarto
Precepto. Sobre
el Quinto,
Séptimo y
Octavo.

8

7

OHARRAK

Letratik
ezagutua

Izenpetua

En vascuence.
O.S.C.S.R.E.

En vascuence.
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IZENBURUA

JATORRIA EUSKALKIA ORRIALDEAK EGILETASUNA

15. Sermón del
Rosario de María
S(antísi)ma

BL

Bizkaiera 3 [+1 amai.] Letratik
ezagutua

16. S(ermó)n de
S(an) Vic(en)te

BL

Gaztelania

4

Letratik
ezagutua

17. [La Santa Misión]

BL

Gaztelania

2 [+1
amai.]

Letratik
ezagutua

18. Vespertino sobre
la Virtud de la
Castidad

BL

Bizkaiera

7

Izenpetua

En vascuence.
O.S.C.S.R.E.

19. Sermón [primero]
de Ánimas

BL

Bizkaiera

6

Izenpetua

En lengua
vascongada.
O.S.C.S.R.E.

20. Sermón [segundo] BL
de Ánimas

Bizkaiera

4

Izenpetua

Mungia, 1796
En vascuence.
Predicado en
S(a)n Pedro de
Mungia a la
Congreg(ació)
n de Clérigas
de la Vicaría
de Uribe.
O.S.C.S.R.E.

21. [Zergaitik dan
BL
Konfesio Jenerala
obligaziokoa]

Bizkaiera

4

Letratik
ezagutua

22. Primer vesp(erti)no BL
sobre el yugo suave
de Jesuc(ris)to

Bizkaiera

6

Izenpetua

En vascuence.
O.S.[C.S.]R.E.

23. Doctrina o Sermón BL
doctrinal sobre el
Sexto Mandamiento.
Seigarren Mandamentuaren
ikasibide eta
esplikazinoa

Bizkaiera

9

Izenpetua

En vascuence.

24. [Doktrina
Kristianaren
ikasbide edo
esplikazinoa]

Bizkaiera

5

Letratik
ezagutua

BL

OHARRAK

Extra[c]to de
alg(una)s
espec(ie)s de
los serm(one)s
de Climent.
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IZENBURUA

JATORRIA EUSKALKIA ORRIALDEAK EGILETASUNA

OHARRAK

25. Sermón de la
Pasión del
Salv(ado)r

BL

Otxandio,
1798
En lengua
vascongada.
O.S.C.S.R.E.

Bizkaiera

13

Izenpetua

26. [Pas(ió)n y Muerte BL
de N(uest)ro
Salv(ado)r]

Gaztelania

7

Letratik
ezagutua

27. Plática doctrinal BL
o primera doctrina

Bizkaiera 5 [+2 has.]

Letratik
ezagutua

28. [Arrosario Santua BL
da Zerura bide
egiteko biderik
seguruena]

Gipuzkera

2

Letratik
ezagutua

29. [Zeruko Gloria]

BL

Bizkaiera

7

Letratik
ezagutua
O.S.C.[S.]R.E.

30. Vespertino sobre
la Misericordia

BL

Bizkaiera 6 [+4 has.,
+4 amai.]

Izenpetua

En vascuence.

31. Borrón de la
BL
doct(ri)na sobre
las obligaciones
de los amos con
los criados, y de
éstos con sus amos

Bizkaiera 4 [+1 has.]

Letratik
ezagutua

En vascuence.

32. Doctr(in)a sobre
la Virtud de la
Esperanza

BL

Bizkaiera 4 [+1 amai.] Letratik
ezagutua

33. Sobre la entrada
de la Pasión de
Jesucristo

BL

Gaztelania

2

Letratik
ezagutua

34. Sermón de la
dom(inic)a
primera de
Cuaresma sobre
el no dilatar la
Penitencia

BL

Bizkaiera

5

Izenpetua

1828
En vascuence.
Misión de
S(a)n Ant(oni)o
de Padua, y 31
de dic(iemb)re
de 1828.

Etxebarri, 1796
En vascuence.
O.S.C.S.R.E.
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IZENBURUA

JATORRIA EUSKALKIA ORRIALDEAK EGILETASUNA

OHARRAK

35. Sermón de la
Anunciación de
la S(antísi)ma
Virgen. Moral

BL

Bizkaiera

5

Letratik
ezagutua

En vascuence.

36. Sermón [primero] BL
del Mandato.
Sobre la Comunión

Bizkaiera

1

Letratik
ezagutua

Sirve también
con la
introducción
que tiene
inclusa para la
dom(inic)a
quinta de
Cuaresma.
Introducción
para el mismo
sermón, día
Dom(ing)o de
Pasión.

37. Sermón [segundo] BL
del Mandato

Bizkaiera 4 [+3 tart.,
+1 amai.]

Izenpetua

O.S.C.S.R.E.

38. Sermón
paneg(íric)o de
S(a)n Martín
Obispo de Tours

Bizkaiera

Izenpetua

Fika, 1796
En vascuence.
O.S.C.S.R.E.

Izenpetua

1797
En vascuence.
O.S.C.S.R.E.

BL

39. Sermón del
CSL*
Mandato. Sobre
las disposiciones
q(u)e de necesidad
y de perfección se
requieren para la
Comunión

5

Bizkaiera 6 [+1 has.,
+1 amai.]

3. Hizkeraren azterketa
3.1. Gramatika-ohar batzuk
→ Morfologia berezitasunak
a) Ablatibo zaharra: -(r)ik
– “… mundua egin zanik ona bizi izan dirianak…”. (1.a)
– “ Ikaragarrizko su eta garren arterik…”. (1.a)

* California State Library (Sacramento-Kalifornia).
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–
–
–
–
–
–

“… Sauleri erakusteko ordurik bere eriotzako eguna…”. (1.a)
“… noganik eroste[n] dozuen gauzia…”. (2.a)
“… egunerik egunera Z[e]ruan dauken alegina…”. (3.a)
“Ordu atarik ja esan eukian…”. (3.a)
“… lenengoko urteetarik…”. (3.a)
“… alde egiten dozula mutillen konbersazinoetarik, d[an]tzetarik…”. (3.a)
– “Bota dau goirik suba neure azurretara…”. (3.a)

b) Prosekutibo zaharra: -(e)ti
– “… eskuetati Jesus Santuen uzenian…”. (3.a)
– “… Jesukristoen esaneti guk bere alkantzaduko…”. (3.a)
– “… lenengoko urteetan ibili ziriaden lekuetati, gero euki dozuezan zereginetati…”. (6.a)
– “… kontseju argala da bertati bizitzia kendu eragitia…”. (7.a)
– “Baña irakutsiko deutsubet bes[te] aldeti…”. (7.a)
– “… zabalduko dau guztiti bere lenengo edertasuna…”. (7.a)
c) Muga-adlatibo zaharra: -gino
– “Onegiño bakarrik eta ez geiago igaroko dozu…”. (3.a)
– “… ze animaliginokoetan bere faborezitu dau askotan…”. (18.a)
– “… Jesukristok bere erijotziagaz pekatuen zorra pagatu artegiño…”. (19.a)
– “… zelan Jentilginokoak begiratuten deben errelijiñoko egintza
edo akziño bat…”. (19.a)
– “… eta bizi izan zan zartzaro andi bateragino…”. (30.a)
– “Baia alan oraingino izan bada…”. (30.a)
– “… eta emoten deutsee axian dabiltzezan txoriginokoai biar
daben alimentua…”. (30.a)
e) Aditz trinkoak
ENTZUN
– “Dantzubezan guztija[k] ezagututen dabe…”. (11.a)
– “Zer ikasiko dau, ezpadantzu etxian…”. (12.a)
– “… maldiziñoe, demoniño eurak dantzuela…”. (12.a)
– “… berbatxu orre[e]kaz sinistuerazoten deutsezu da[ntzu]benai…”. (13.a)
ERETXI
– “… mana eritxan janari miragarri bat…”. (1.a)
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–
–
–
–
–
–

“Zakeo eritxan Ebanjelijoko gizonak…”. (2.a)
“Baija zer deritxedan geiago oraindo…”. (3.a)
“… zelan zeuboi geijago deritxazuen…”. (6.a)
“… zelan geijago deritxon…”. (6.a)
“Eta deritzazube kastigadu baga itxiko dituzala…”. (12.a)
“… ain eder deretxola garbitasuna…”. (18.a)

EUKI
– “… lotsaturik zaukezan agintari edo gobernadore…”. (7.a)
EZAGUTU
– “Eurak dazaude ondo gizonen argaltasuna…”. (23.a)
IKUSI (< EKUSI)
– “Dakusde ze ikaragarrizko diferentzia dagoan…”. (1.a)
– “… fedeko begijakaz dakusguzanian Eleiza Santiaren gobernurako…”. (3.a)
– “Dakus ordurik Santuak Eleiza Santian eukiko eban…”. (3.a)
– “Ez gitxiago dakusgu igororik…”. (3.a)
– “O ze poz andiagaz dakusdan…”. (3.a)
– “Emen dakusue ze probetxu edo bentaja andija…”. (4.a)
– “… dakust nozbait edo beste jausi banaz pekatuan…”. (6.a)
– “Bada, badakusgu [eu]ki diriala…”. (7.a)
IRAU(N)TSI
– “Jaungoikoaren Legeko Bostgarren Mandamentubak dirausku…”. (11.a)
– “… eta alan zirautseen Apostolubai…”. (11.a)
– “Dirausku ezer biar badogu…”. (14.a)
IRUDI
– “Diruri aurratuten deutsiala Maesu Jaungoikoari…”. (3.a)
– “… ze dirudi dala turboi ots bat…”. (3.a)
– “Orduan da noz dirudijen…”. (3.a)
– “… eta dirurijela benetan b[este] batzuen aldian errazoa andiko gizona…”. (6.a)
– “Eztala posible diruri…”. (25.a)
f) Aditz laguntzaile zaharra: joan
– “Emen lurrian askotan egija izan doa esaten dan ipuña…”. (1.a)
– “Modu bitan izan doa pentsamentuz mandamentu onen kontra…”. (7.a)
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→ Sintaxia berezitasunak
a) Perpaus erlatiboak
NON
– “… eta non eztagoan beti-betiko…”. (19.a)
– “… a lekuba norik eztau urtengo iñok…”. (19.a)
– “… eta bere nora zan Jesukristo…”. (20.a)
– “… nondik datorren bere proximubaganako pieda[de]ko
obren…”. (20.a)
NOR
– “Ez egoan, ez, Jaungoikoa bera baño besterik, nok irakatsi
eukian…”. (7.a)
– “… nogaitik dino Eskritura Santiak dala Jardin zarratu…”. (15.a)
– “… Jesukristok, noganik au ikasi eudien Apostolu Santuak…”.
(19.a)
– “… noen figura eta irudija zirian aek sakrifizijoak…”. (25.a)
ZEIN
– “… zeintzuetarik zerbitzen zirian estalduteko euren bijotz
ustela…”. (7.a)
– “Aramen puntu bijak zeintzubek osotuko deben sermoe guztija…”. (7.a)
– “… Apostolu S(a)n Pabloen agindua, zeiñek dinausku guztioi…”. (9.a)
– “… baia izango da ain ondo eta ain arin zein egin dozun
ori…”. (9.a)
– “Etorriko da egunen bat zeinetan negarretan urturik ezagutuko dozuen…”. (12.a)
– “… aek birtutiak zeintzuek irakasten deuskuez Misterijoak
eurek…”. (15.a)
– “… koroe bat, zein eztaukien beste estadutan Santu izan dirianak bere…”. (18.a)
– “… zeinetan Berorrek aurkituten dau Santuben…”. (20.a)
b) Konparazio-perpausak
BARDIN ZEIN BA-… (ALEGIAZKOA)
– “… bardin zein balegoan bertan kontua artuten eutsan bategaz…”. (6.a)
– “… bardin zein gura baleude konfesorika igerri deijoen…”.
(9.a)

26

BIZENTE SARRIA

– “… bardin zein esan baleu…”. (15.a)
– “… bardin zein balitz Jaungoikoaren miserikordija…”. (30.a)
BAXEN
– “Eztozuz eukiko zeure bizijan pisu diferentiak, nagosija eta
biar dana baxen txikerra…”. (2.a)
HAIN… ZEIN…
– “… ain zagoz pobre zein lau zuri ezpazeunko…”. (14.a)
d) Denbora-perpausak
-(E)NEKO
– “… eta guztijoi entzuten doguneko gorroto andi bat…”. (25.a)
– “… zeintzuekaz begiratu eutseneko S(a)n Pedrori…”. (25.a)
– “… baia onek bere bertati Jesukristok geitu eutsaneko…”.
(30.a)
EZKERO
– “… eta ze kontsolazino onian ez dira geratuko zuen arimak,
Konfesio Jeneral bat satisfazinoz egin ezkero?”. (6.a)
– “… ze ez dituz aiztuten il ezkero bere…”. (19.a)
– “… zer egingo dozuen bera entzun ezkero…”. (27.a)
e) Ondorio-perpausak
HAIN / HAINBESTE… ZE…
– “… ain ardura gitxijagaz egina, ze ezta asko konfesino ona
egiteko…”. (9.a)
– “Eta ainbeste kaskituten dira, ze sartuten jakie azurretaragino
ekandu zitela…”. (23.a)
– “… kantetan ebala ain biguntasun eta gozotasun eta dultzura
miragarrijagaz, ze jarraitu eutsan…”. (29.a)
e) Kausazko perpausak
-(E)NA LEGEZ
– “… bada berak guzurrik esaten eztakijena legez…”. (24.a)
– “… nor zana legez urte atako Sazerdotien nagosija…”. (25.a)
ZE(R)GAITIK ZE
– “… zergaitik ze da ezauna Jaungoiko eta gizonentzat…”.
(18.a)
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– “… zegaitik ze Jaungoikuen eskubak kargadu dau nigan…”.
(20.a)
– “Zergaitik ze dinoe Kanone Sagraduak…”. (27.a)
f) Helburuzko perpausak
SUBJ. ADIZKIA + -TZAT
– “… bere benerazinoag[az] animadu zaitiezentzat…”. (3.a)
– “… eta aurrentzago bizitziaren emendazinoa aztu deijentzat…”. (6.a)
– “… triste edo motel ezagutu deijentzat ez jatzuela gustetan…”.
(23.a)
– “… gozadu leijentzat betiko bere miragarrizko aurpegija…”.
(29.a)
– “… ezagutu degizuentzat ze andijak dirian herentzija…”. (29.a)
– “… ezpadituez kontuen ifinten ugezabia topadu deijentzat…”.
(31.a)
-TARREN
– “… eukan egarrija amatatarren…”. (3.a)
– “Baia, zer egiten gendun euren damua eta propositua artutarren?”. (6.a)
– “… eta geiago benturaz eurai gustu emotarren…”. (6.a)
– “… eta egiten izen dot eurekaz beti kunplietarren…”. (6.a)
– “… geratutarren egin biar dau sosieguan…”. (6.a)
– “… egizue batutarren beste dakijan bategaz…”. (27.a)
– “Gorputzeko janarija irapaztarren anbeste lan…”. (32.a)
3.2. Lexikoa
A
ABAZUZA: “… biaztunen ura eta abazuzeen tenpestadia…”. (1.a)
ADIARI: “… Jaungoikoaganako mirariz[k]o adiarija…”. (3.a) / “… adiari
edo errespeto biotzekoak…”. (3.a)
ADIKUNE → ADIKUNEA EZARRI: (< adikuna ezarri): “… ze lastimagarrizko
adikunak eztituez ezarriko arako pulpitoari…”. (1.a)
AGONINA: “… Salbagillien dolorezko agoniña…”. (25.a)
AHALMENA (edo poderio): “… almena edo poderijo bategaz…”. (19.a)
AIDE: “… bere adiskide ta aidena da tormentu barri bat…”. (1.a)
AIENATU: “… aienatu ta kendu zuala Demonioa…”. (28.a)
AITOBE: “… zeuben aitobe edo amandrek, zeuben eskola-maisuak…”. (6.a)
AKABERA: “… asikerarik akaberara guztija joten dabela…”. (3.a)
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ALDERATU: “… bertatik alderatu eta apartetan diriala…”. (11.a)
ALDETU: “… aldetu edo apartadu biar izatia…”. (22.a)
ALDI → ALDIRIK ALDI: “… ez denpora guztietan ezpada aldirik aldi…”. (3.a)
ALKAR (< arkal / argal): “… argalei ain oraturik orma bateko ka[ria] arrijagaz dagoana legez…”. (1.a) / “… aek ezkongeijak ezteudianak itxi
gura arkalen arteko ikustak…”. (21.a)
ALOGERAKO: “… arkijenai, denderuai, alogerekoai, otseinai…”. (9.a)
ALPERRERIA: “… egun guztija igaroten dogula alperrerijan…”. (38.a)
ALPERRIKO: “Ezta alperriko gauzia…”. (3.a)
ANDRA → ANDRA SEINDUN: “… andra seindunak eta umea bulerrian daukienak dira libre…”. (24.a)
ANRA: “Agertu zan ja gero ugezaba-anrea sermoirik…”. (31.a) / “Ze konbersazinoe zoragarrija anra eta aingeru batek daukiena!”. (35.a)
AMANDRE: “… zeuben aitobe edo amandrek, zeuben eskola-maisuak…”.
(6.a)
AMORRU → AMORRUZKO: “… pekatarien lotsia, amorruzko desesperazinoia…”. (1.a)
ARAMAU: “… etzeunke auts ez aramaurik itxiko…”. (37.a)
ARATINIK: “… jausi zirian berba onen indarragaz guztijak luurrera aratinik…”. (25.a)
AREAN: “… eta kontu egin biar da eztala oraindo arien konfesadu…”.
(“21.a)
→ AREAN BE: “… eta arien be pekaturik p[ar]katu baga…”. (9.a)
ARGAL: “… arturik atarako mundukoentzat instrumentu argalenak diranak…”. (7.a)
ARGI → ARGI ETA GARRA EGIN: “… zala bera argi eta garra egiten eban zuzi
bat…”. (3.a)
ARGIDORE (edo ilustrazino): “… eroanik eurak argidore edo ilustraziñoko lekura…”. (19.a)
ARGIGE (edo eklipse): “Libre orduan argigea edo eklipse eta iluntasun
guztirik…”. (19.a)
ARGIZAI (< argizegi): “… ikusiko litzateke urtuten dala bertati argizegi
biguna legez…”. (1.a)
ARRABIO: “… arrabijo artan jaurtegingo bazeuntso…”. (11.a)
ARRAIN → ARRAIN-GAUZA: “… nastetan deudianak aragija arrain-gauziegaz…”. (24.a)
ARRASTEGI: “… eta otseiñaak edo kriaduak domeka arrastegietan…”. (9.a)
ARRATS: “Goizetik arratsera makurturik solo baten…”. (35.a)
ARTE → ARTEK EZIN HARTU: “… ezin artek artu nau…”. (4.a) / “… alan neure biotza ezin artek artu dau berorregan deskantsadu artegino…”.
(29.a)
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ASAGO: “… asagoko errijetako berba egite-modua…”. (3.a)
ASKOTASUN: “… euren premiñetan bere milagroen askotasunak erakusten
dabelako…”. (3.a)
ASKOTZA: “Ezta pekatuen askotzia eta anditasuna…”. (9.a)
ASMO → ASMORA ETORRI (< asmura etorri): “… non dagoan gizonen
asmur[a] bere etorri ezin leitekian gloria…”. (22.a)
ASTIBAKO: “… edo ain astibakua ze eztaukezu denporarik entzuteko
bere…”. (20.a)
ASTRAPALA: “… modu askotako ots eta astrapala kontziertu bakoakaz…”.
(1.a)
ASTUN: “… bere esku guztiz astunak bere arerijoen kontra…”. (1.a)
ASTUNTASUN: “… asarriaren poderijo eta astuntasuna…”. (1.a)
ATSEKABE (< atsakabe): “… mundu onetako miserija ta atsakabe guztijak…”. (1.a)
ATZERAKUNTZA: “… ifinten dituez milla atzerakuntza edo eskusa…”. (2.a)
AURKARA (edo oposizino): “Ze aurkara edo oposiziñoe egiten deutseen…”. (19.a)
AURPEGI
→ AURPEGI EGIN: “… non aurpegi egiten deutso herejijari”. (38.a)
→ AURPEGIZ AURPEGI: “… an aitu zirian alkar aurpegiz aurpegi…”. (25.a)
AURRATU: “Ain aurraturik badago, bada, gizona pekatu originalagaitik…”.
(2.a) / “… eta aurratuten naz esatera…”. (3.a)
AUR(RE)
→ AURRENGO IZAN: “… neu aurrengo nazala”. (1.a)
→ AURREZ AUR: “… topetan da aurrez aur bere Ama guztiz Santa…”. (25.a)
AUZI → AUZIA HARTU: “… auzija artu bear bada, gura geunke al bada abogadurik onena…”. (4.a)
AZARTU: “… azartu edo atrebiduten zara esaten…”. (25.a) / “… gizon
azartu edo atrebidu oni?”. (30.a)
AZEZOSTEAN: “Azezostian biortu biar da irapazten jakienian gurasoen
azpijan dagozan umiai…”. (2.a) / “Azezostian pekatu egiten dau
bere gura dabenak…”. (23.a)
AZKENBAKO: “… ontasun eta amodijo azkenbakoa…”. (25.a)
AZKENDU: “… eta eztitubez inoz azkendu eta akabadu…”. (38.a)
AZOTAZU: “… azotazu errukibagiak…”. (1.a)
AZTIATU (edo pronostikadu): “… Erregen grazija aztiatu edo pronostikadu eutsanian…”. (19.a)
B
BALIAU: “… euretarik balijeuko naz…”. (32.a) / “… erdu laster, balijo
zakidaz…”. (34.a)
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BALIMENTU: “… Z[e]ruan dauken alegina edo balimentua…”. (3.a)
BANAKA → BANAKAREN BATEN: “… eta au ez bein edo banakaren baten…”.
(2.a)
BARATXE / BARATXI: “… baratxe soltauko daude…”. (2.a) / “… aek pekatarijak guztiz barat[xi] konfesetan dirianak…”. (4.a)
→ BARATXEZKO: “… eta salbadu leitekiela pekatarija, baia ze gatx dan, eta
baratxezko gauzia…”. (30.a)
BARRI → BARRIREN BARRI: “… asten dira barriren barri jaurtegiten…”. (25.a)
BARRIZTU: “… gurari eta berba luxuriazkoak barriztuten daude…”. (1.a)
BATZAN: “… alde eginik lagun deungen batzanerik…”. (3.a)
BATZANDU: “… Trentoko ziudadian batzandu zan…”. (9.a)
BEGI
→ BEGIAK EREGI: “… eregirik begiak ebanjelijoak dinoen jatuna legez…”.
(1.a)
→ BEGIZ JO: “Begiz joten edo eskojietan dituz…”. (3.a)
BEGITANDU: “… ze eragozpen edo inpedimentu andijak, difikultade gogorrak, begitanduten ez jakiez Jaunaren bideetan?”. (22.a)
BEHAR
→ BEHAR-BEHAR IZAN: “… gitxitu biar dituezala biar-biar ez dirian gastuak…”. (2.a)
→ BEHARGINEAN: “Solo baten edo biarginean dagozala bere…”. (23.a)
BEHAZTUN (< biaztun): “… sierpien biaztuna izango da euren ardaoa…”.
(1.a)
BEHE → -(E)TIK / -(R)IK BEHERA: “… gau erdirik bera zer aoti iruntsi…”. (27.a)
BELU: “… zer belu amadu zaitudazan!”. (29.a)
BENGAIA → BENGAIA HARTU: “… eskatuten daben bengaia artuteko”. (1.a)
/ “… zelan dan bengaia artutia projimuaganik…”. (32.a)
BENTURAZ: “Itanduko deustezube benturaz zer modutan dan au…”. (1.a)
/ “Aurkituko dira benturaz bere dendari…”. (2.a)
BERBA → BERBA BATEN: “… munduko zorakeri guztija, eta berba baten,
bere kondenazinoa…”. (1.a)
BEREIN: “Eurakaitik erregututen dabenak zazpi obra miserikordiazko egiten deutsee berein…”. (20.a)
BERESI: “Sartuten da kazadore bat beresi zarratu baten…”. (6.a)
BERETAKO (edo partikular): “… beneraziño beretako edo partikular
bat…”. (3.a)
BERETITZ (edo testo): “… ifini deutsuben beretitza edo testoan…”. (7.a)
BERPETATIK (< berpetati): “… noz berpetati agartu zan j[ine]te guztiz eder
bat…”. (31.a)
BERTATIK (< bertati): “Alan, ezin dabenak biortu edo pagadu b[er]tati osoan…”. (2.a)
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BIALDU (< biraldu): “Jauna, biraldu begi Lazaro mundura…” . (1.a)
BIDAGO (edo peregrinazio): “… bidago edo peregrinazinoiak bere…”.
(19.a)
BIDEZKO: “… ezpada bidezkoak edo erbestekoak banakaren baten datozanak…”. (2.a)
BIHORTU: “Baña biorturik bizitzera Jaungoikoaren permisiñoz…”. (1.a)
BILDUR
→ BILDURRAK HARTU: “… bakarrik bai oneik, dinot, bildurrak artu biar
dituez”. (30.a)
→ BILDURREZ IKARA: “… dago bildurrez ikara…”. (25.a) / “… bildurrez ikara nengoala alde guztietatik…”. (30.a)
BILLAUN (< billeun): “… ain erruki baga bizitzia kendu deutsen billeungizona…”. (22.a)
BIRAO → BIRAOKA: “… kondenaduak eurek dagoz alkarreri biraoka…”. (1.a)
BIRAOTI: “… eta maldiziente edo biraotija zariena…”. (1.a)
BITARTE: “… esamine arduratsu bat dala biterte…”. (6.a) / “… ifinten
dodaz bitarte alkantzadu deiden…”. (25.a)
BITARTEKO → -(R)EN BITARTEKOZ: “… señale miragarr[i]en bitertekoz…”. (3.a)
BIZI → BIZI-DENPORA: “Akordau zaite zeure bizi-denporan artu z[en]duzala onak…”. (1.a)
BURDINA (< burreina): “… ze botako balitz bertara burreñezko edo […]
mendi andi bat…”. (1.a)
BURLAZAR → BURLAZAR EGON (< burlezar egon): “… eta Jaungoikoa bera
burlezar dagozala?”. (1.a)
D
DEADAR (< dedar / gedar): “… Demoniñuen espantagarrizko dedarrakaz…”. (1.a)
→ DEADAR EGIN (< gedar egin): “Alan Amos Profetiak gedar egiten
dau…”. (1.a)
DELIKADA: “… zuk andra delikada baña ain murmuradore…”. (1.a)
DESERRI (edo destierru): “… deserriko edo destierruko karzela gogor
bat…”. (19.a)
DEUNGERO: “… ostua edo deungero irabazija…”. (2.a)
DOMEKA → DOMEKA-EGUN: “… eta atxurragaz biar egin domeka-egunian,
dantzan egin baño…”. (38.a)
DUDA
→ DUDA IPINI (< duda ifini): “Zer duda ifini legi, bada, artikulu andi onetan…”. (1.a)
→ DUDAZ EGON: “… eta dudaz bazagoze egin zeinkian ala ez traturen
bat…”. (14.a)

32

BIZENTE SARRIA

E
EBAI (< epai): “… zauri edo epaieren bat projimuari egiten deutsanak…”.
(11.a)
EDER → EDERRIK: “… zeuben buruak ederrik eta umiak apaindurik erabilteko…”. (2.a) / “… zeuben buruak ederrik jazteko…”. (14.a)
EDO → EDO BAI: “… edo bai luze badoa konbersazinoa…”. (27.a)
EDOZEINBERE: “… baita bere urrinduten dau beraganik edozeinbere kontsuelu dan txikerrena bere…”. (1.a) / “… artuten da beste edozeinbere ogi-zati bat…”. (37.a)
EDUR → EDUR-MATAZA: “… jausten diriala edur-matazak edurra danian
legez…”. (30.a)
EGIKARITU (edo kunplitu): “… egikaritu edo kunplitu ezpadau egiten
dautsan obligazi[norik]…”. (19.a)
EGINTZA (edo akzino): “… begiratuten deben errelijiñoko egintza edo
akziño bat…”. (19.a)
EGOKERA: “… ze maitegarriak dirian berorren etxeko egokerak!”. (29.a)
EGONLEKU: “… bada Jaungoikoari berari noa ifinten egonlekuba”. (39.a)
EGUN
→ EGUNEAN BAINO EGUNEAN: “… eta egunean baño egunean eguan txarrago…”. (34.a)
→ EGUNERIK EGUNERA: “… eta bizi leiteke egunerik egunera konfesino on
bat atzeratuten dala?”. (1.a)
EIHO: “… bere errotan eioteko kondizinoagaz…”. (2.a)
EKANDU: “… zeintzubek zikindu dituezan ekandu onak…”. (7.a)
EKONDE (edo efektu): “… ekondea edo efektuba euki daijen…”. (19.a)
ENBARAZU: “… ifinirik onetarako ainbeste enbarazu…”. (4.a)
ENBRA: “[A]leide eritxan enbra bat bizi zan deungero munduan…”. (4.a)
/ “… bota egizu okasinoa emoten deutsun enbria…”. (23.a)
ENPARAU: “… oielerik enparetan dirian zatiak edo erretelak…”. (2.a)
ERDIBI → ERDIBI EGIN: “… zatiturik arrijak […] erdibi eginik…”. (25.a)
ERNEGU: “… itxita daukazana esperantzazko atiak ta edegita erneguko ta
desesperazinokoak”. (1.a)
ERABATERA: “… kriadu-kriadak etxian erabatera daukiezanak…”. (31.a)
ERAGOTZI: “… ezin inok eragotzi al eutsala…”. (1.a)
ERAKIDE (edo konforme): “… sentiera erakide edo konformiak…”. (19.a)
ERALDIZKO (edo denporazko): “… biortuten dala eraldizko edo denporazko penan…”. (19.a)
ERAXEMON: “… karidadezko suagaz, eraxemon gura dabe…”. (3.a) / “…
eraxemoten eban karidadiaren berotasuna…”. (3.a)
EREGI: “… eregirik begijak ebanjelijoak dinoen kondenadu jatuna
legez…”. (1.a)
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EREMU (< ermu): “Israelko Pueblu edo Jente Elejidiari emon eutsien
ermuan…”. (1.a)
ERRAKUNTZA: “O ze errakuntza andija izango litzateke!”. (1.a)
ERRASTU: “… kontsueluen errastu baga?”. (1.a)
ERRESKA → ERRESKAN: “Topaduko dira benturaz erreskan egun guztietan
aragija jango deudianak…”. (24.a)
ERREZKI: “Guztijau errezki sinistu le[i]ke…”. (7.a)
ERRIERTA (< errielta): “… ifiniko dot agirakan señoria, errijeltia etorriko
da…”. (31.a)
ERRU → BERE ERRUZ: “… norberen erruz bada…”. (2.a)
ESKALAS: “… leien eskalasa bigunduteko…”. (30.a)
ESKERDEUNGA: “… zenbat eta lotsabagago eta eskerdeungago gizona…”.
(35.a)
ESKOA → ESKOATARA: “… Aita Eternuaren eskoatara jesarririk…”. (29.a)
ESKUARRA: “… edo bai luur guztijaren anditasuna eskuarra txiki baten…”.
(29.a)
ESKUDATARI (edo defentsore): “… beste anbeste eskudatari edo defentsoretzat…”. (19.a)
ESKUERA → ESKU-ESKUERA: “… eta beragaz zer gura deben egiteko eskueskueriegaz?”. (1.a)
ESKUKA: “… euren bakarrian norberen gorputzagaz eskuka loiak eukiteko…”. (21.a)
ESKUKITU (edo mantenidu): “… eskukitu edo mantenitzen dau bere
autoridadiagaz…”. (19.a)
ESTROPEZU: “… aurkituko zituzan estropezuak…”. (7.a)
ESTUTASUN → ESTUTASUNA IPINI (< estutasuna ifini): “… da bere borondateagaitik, nik estu[ta]sunik ifini barik…”. (2.a)
ETONDU (edo aprobetxatu): “… geure sufragijoak etondu edo aprobetxatu arren defuntuai…”. (19.a)
ETONTZA (edo probetxu): “… eta zeubok aterako dozuen etontza edo
probetxurik…”. (19.a)
EXA: “… exiagaz eta atxurragaz biar egin…”. (38.a)
EZAGUKERIA (< ezaukeria): “… guztizko jentien ezaukeriak emongo
geunskit…”. (1.a)
EZAIN: “… eta beste onelango gauza ezain…”. (23.a)
EZAINTASUN: “… eta Demoninuen ezaintasun guztija…”. (1.a)
EZEBEREZ: “… lurreko ezeberezian, luurre[ko] gauza atsituetan?”. (18.a)
EZEBEREZTASUN: “… bere kondenazinoa ekarri deutsen ezebereztasuna…”. (1.a)
EZEBEREZTU: “… ziertu da eldu diriala ezebereztutera euren fedia…”.
(20.a)
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EZENBERE: “… bada osterantzian ez dozue inori kastidadi[a] gordeko ezenbere estadutan…”. (18.a) / “… ezenbere banidade baga…”. (29.a)
F
FABORE → -(R)EN FABORE: “… bera zuben fabore eukiteko, biar dala bera
jarraitu…”. (3.a)
FEDASTE (edo desposorio berba): “… Bautismo Santuan emon neutsan
fedaste edo desposorioko berbia…”. (18.a)
FIESTA: “… zuk zirri edo fiesta bat geijemoten dozun tokamentua…”. (23.a)
FORTITZ: “… animo fortitzagaz ez dituz mespr[ez]ietan…”. (7.a)
G
GAI (< gei): “… naturaleza edo izate guztien gei bat legez…”. (1.a)
GAINE: “… jakintsuen ustez monta daben gañe…”. (2.a)
GAIZTASUN: “… eukiko dabela bedar guztijen benenoa eta gaiztasuna?”.
(1.a)
GALDATX (edo pregunta): “… au galdatx edo preguntau…”. (7.a)
GALTZAI: “… arimen galtzaijan…”. (18.a)
GALTZU: “… putz egiten deutso galtzu- edo lasto-orri batzuen artian…”.
(23.a)
GANE
→ -(E)Z GANETIK (< -(e)z ganeti): “… esan dodanez ganeti, dagoz beste
batzuk…”. (27.a)
→ GANEZ EGIN: “… urijola batek legez guztija ganez egingo dabela…”.
(3.a)
GARRAZTASUN: “… eta edari garratz guztien garraztasuna…”. (1.a)
GATX → GATX EGIN: “… gatx egiten deuskuenari on egitea…”. (25.a)
GAUBELA: “… otzak, gaubelak eta nekiak…”. (35.a)
GAURGANIK: “Egizu bada, gaurganik asi gaitezan aurratuten birtute oneitan…”. (3.a)
GAUZA → EZERTAKO GAUZA IZAN EZ: “… ezetako gauza ez garientzat…”.
(25.a)
GEIEMON: “… geijemon eutsen Infernuko suba…”. (1.a) / “Orregaitik geijemoten deutso Job Santuak Infernuari lur iluna…”. (1.a) / “ … inok
lapurra geijemon leizun…”. (6.a)
GESU → GESU BATEN (< gesi baten): “… eta gesi baten ukatuteko…”. (25.a)
GITXI
→ GITXI BAT GORABEHERA: “… guztija gitxi bet gorabera biortu artegino…”.
(2.a) / “Au da gitxi bet gorabera bardin zein ez jakitia…”. (24.a)
→ GITXIAN EUKI: “… gitxijan eukitia edo desprezietia…”. (32.a)
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GOBERNU: “… Eleiza Santiaren gobernurako…”. (3.a)
GOMURUZKO: “… emon beigu arima aekaz egiten dogun berorren agraduko miserikordiagaitik gomuruzko paguba…”. (19.a)
GOMUTA → GOMUTA IZAN: “… ez ebana legez olango gauzarik gomuta
izan…”. (1.a)
GOMUTARAZO: “Au geiago irakusteko, gomutarazo egijozu…”. (22.a)
GORITASUN: “… arrigarrizko goritasunen artian?”. (1.a)
GORITU: “Goriturik legez Jesukristok mundu onetara ekarri eban karidadezko suagaz…”. (3.a)
GUENIAN: “… zer itxaroten deutsuen guenian egiten ezpadozue…”. (1.a)
GURA → BERE GURAZ: “… gorputzen zentzune[ta]tik eukija norberen
gurez…”. (87.a)
GUZTI → GUZTIZKO: “… bere arimia guztizko bakartasun…”. (25.a) / “…
eta azken baga perfekzino guztizkoa…”. (27.a)
H
HA → HARIK LASTER: “… eta arik laster artu eban erreli[ji]noko habitua…”.
(31.a)
HAGE: “… zein izan zan gugaitik eregija Kurutze Santuaren agian?”. (15.a)
HAINBAGA: “Ainbaga bere eztautsu gatxak edo gaixotasunak gitxi arinduko bur[ua]…”. (6.a)
HARAKO: “… arako jokoko etsiari, beste lagunari, arako aposentuari…”.
(1.a) / “Zer egingo dabe gero seme oneik arako gose dirianian…”.
(12.a)
HARAMEN: “Aramen bada, Krist(inauak), a miragarrizko eta arrigarrizko
suba…”. (1.a)
HARKIEN: “… arkijenak dagozala onetan gure eta gure ez itxoroten…”.
(2.a)
HARRAPA → HARRAPAN IBILI: “… arrapan dabillan txorijak lumak itxiten
dituzana legez…”. (6.a)
HARRAPAKO: “… gauontz eta arrapako txori andijak…”. (6.a)
HARTU → HARTUEN EUKI: “… ezpadau artuen daukenak epia emoten
borondate osoagaz…”. (2.a)
HASTASUN: “… eta tormentua [be]re astasun andiagaitik…”. (1.a)
HATSITU: “… ta mundu guztien zikintasunen leku atsitu bat…”. (1.a)
HAU
→ HONERIK AURRA: “… ezpada ja onerik aurra…”. (25.a)
→ HONEZ GA(I)NERA: “Onez gañera Arrosario Santua da probetxu andikoa…”. (28.a)
→ HONEZAZ OSTEAN: “Onezaz ostian dira andijak juramentu guzurrezko
batek dakarzan…”. (37.a)
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HAUTU: “… autu edo eskojidurik Jesukristo bere betiko esposotzat…”. (7.a)
HAZE: “Aze mirarizko moduban atormentetan nozun justiziazko eta bengaijaren Jaungoikoa!”. (1.a)
HAZGARRI: “… miserikordija andijen azgarri edo señale geiago…”. (7.a)
HERIOTZA
→ HERIOTZA BAT EGIN: “… lapur eta gizon infame bat, eta eriotza bat egin
ebana…”. (25.a)
→ HERIOTZA BERTATIKO: “… eriotza bertatiko edo derrepentekoak…”.
(18.a)
→ HERIOTZA DENPORABAKO: “… edo eriojotza denporabakoak…”. (18.a)
→ HERIOTZEA EMON: “… Abeleri emon eutsan eriotzia…”. (22.a)
HEZE: “… izen gaitezan berorregaz egur eziak…”. (25.a)
HEZIBAGA: “… zaldi ezibagiak gogorrak urteten dabena legez…”. (12.a)
HILKOR (edo mortal): “… geratu zan ilkor edo mortal eginik…”. (19.a)
HONDAR: “… noz gitxiago uste eban izan zan bertako ondarretan enterradua?”. (1.a)
HONDRAGARRI: “Modu onetan hondragarri eta bildurgarri egin gura eban
Jaungoikoak…”. (3.a)
HOTS → HOTS EGIN: “… etxian jazoten dan guztijak ja ots egiten dau
kallian…”. (31.a)
HUMANTESA (edo heroina): “Egizu bada, humantesa edo heroina andija…”. (7.a)
I
IDUN: “… emon eutsien iduna ebagiteko sententzija…”. (31.a)
IFINI: “… ifinten dituez milla atzerakuntze…”. (1.a)
IGARO: “… non igaro zituzan ganeko egunak…”. (1.a)
IGES
→ IGES EGIN (< ines egin): “… uso misteriosoa legez iñes egin…”. (3.a)
→ IGESI ERAGIN (< inesi eragin): “… bere lotsarijagaz inesi eraginik…”.
(38.a)
IKASBIDE (edo doktrina): “… irakasteko umiai ikasbide edo doktrinia…”.
(12.a)
IKUSMEN: “… Demoninoen ikusmen bildurgarriak…”. (1.a)
IKUSTE: “… arkalen arteko ikustak, konbersazinoak…”. (21.a)
INAZITU: “… odeija, truboia edo iñazitua…”. (22.a)
INDE → INDE BATEZ: “… eta aitu deigun emen inde batez zelangoak gura
dituzan…”. (18.a)
IRAGO: “Iragoko dituz ekatxak, eurijak, eguzkijak…”. (35.a)
IRAKORRI: “Irakorri egizuz, neure Kristinaubak, zeuben arimako begijak…”. (34.a)
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IRAUN (< irun): “… Infernuko beti irungo daben suban…”. (1.a)
IRAZARTU: “… momentu beratan irazartu nitzan gedar andi bat emoten
nenduala…”. (30.a)
IRAZI (< irizi): “… irizi eragiten deutsee suaren indarragaz euren barruko
ura…”. (1.a)
IRUDI
→ IRUDI IZAN: “Onetan irudi beutsan, Krist(inauak), S(a)n Ant(onin)o gloriosoak S(a)n Juan Bautistiari…”. (3.a)
→ IRUDIZKO: “… benetako gauzien artean eta irudizkoa bakarrik danen
artian…”. (1.a)
ISIO: “… bijotza gorrotuban isiorik daukazuena…”. (11.a) / “… isio gaitezan […] artuteko gurarijan…”. (37.a)
ITANDU: “… konfesore jakintsu eta prudente batek berak itandurik…”. (4.a)
ITSASKARRI (edo prisino): “… eta askaturik gorputzen itsaskarri edo prisiñoerik…”. (19.a)
ITSUMENDI (< itxumendi): “… eta itxumendi auxe adierazotia izango
da…”. (35.a)
ITUNDU (edo akontsejau): “… itundu edo akontsejetan deutsenak…”.
(11.a)
ITUXURA: “… kriadak diriala ituxurak nondik doien bertara…”. (31.a)
ITXOROPIDE (edo esperantza): “… ez egizue, bada, galdu miserikordija
aurkituko dozuen itxoropide edo esperantzia…”. (30.a)
ITZAL: “… ikusiko dituez figura itzalak…”. (1.a)
IZENTAU → IZENTAURIK EUKI (< uzentaurik euki): “… dirua dauko batek
uzentaurik zerbaist irapaziko daben tratuen bater[a]…”. (2.a)
IZETASUN (< exetasun): “… arimen salbazinoen exetasunak [ar]tuten dituz
inder barrijak…”. (3.a)
IZETU (< exetu / ezetu): “… eta exeturik au bere arraza guztiz poderosuaga[z]…”. (1.a) / “… izen dala ezetua bere kolera eta gorrotoan…”. (1.a) / “… argi exetu bat legez…”. (3.a)
IZKUNE: “… berba lo[ijak] beste batzuen aurrean esateko izkunia daukienak…”. (7.a)
J
JAKIN → JAKINIK EGON: “… jakinik egon biar zaree…”. (29.a)
JAUNGOI: “… kondenaduen kastigurako Jaungoikoak egin zituzan kriaturak…”. (1.a)
JAUNTASUN: “… eta kriatura guztijen ganian dauken jauntasuna…”. (38.a.)
JAUREGI (edo palazio): “… jauregi edo palazijo eder bat…”. (19.a)
JAURTEGIN: “… eta su[b]ar[a] bakarrik jaurtegingo dituz sententzija
onek…”. (1.a) / “… jaurtegiten erruki bagako golpiak…”. (25.a)
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JENERO: “… jenero guztiko penak…”. (1.a)
JIRA → JIRA EGIN: “… baia jira egin orduko bertati iragoten jakela…”. (12.a)
JIRABUELTA → JIRABUELTAKA: “… non aurkituten dan jirabueltaka kondenadua…”. (1.a)
JOLAS: “… mundu onetako jolas, dibersino eta gustuetan…”. (1.a)
JOSTAKETA: “… bardin bere jostaketa edo dibersino guztijen legez…”. (7.a)
K
KABU: “… eldu dala bere kabu edo azkenera…”. (1.a)
KABUBAGA: “… biguntasun eta ardura kabubagia…”. (37.a)
KALTE → KALTEA OSOTU: “… beste ainbeste biortu kaltia osotuteko…”.
(2.a)
KANUBITA: “… kanubita, pluma, orratz edo beste onelako gauzaren bat
txikija da berez…”. (14.a)
KARRA
→ KARRA EGIN: “… karra egizue zuek bere […] grazijako uretara…”. (37.a)
→ KARRAKA: “Alan neure arimia doa karraka berorregana…”. (37.a)
KARRAMINTXATU: “… karramintxatuba edo arainaduba gorputz guztiti…”.
(7.a)
KASKI: “… loiago dagoala […] mundu onetako kaski guztijak baño…”.
(6.a) / “… ostera bere euli kaskijak legez biortuten jataz…”. (23.a)
KASKITU: “… asko izango litzateke mundu guztia kaskituteko…”. (1.a)
KATIGATU: “… ez deiten alan ge[u]re biotza katigatu…”. (22.a)
KIRRISKIO: “… negarra eta aginetako kirriskijoa…”. (1.a)
KISKALDU (< kiskildu): “… gorputz guztija kiskilduten euki biarra…”.
(1.a)
KONTU
→ KONTU EGIN: “… guztiak kontu egizu diriala errege…”. (29.a)
→ KONTU HARTU: “… eta alan kontu artu biar deutse nortzukaz batzanduten dirian…”. (31.a)
KORRU → KORRU-LEKU: “… ines egin biar dozue edozein zurriburrizko jente dantzara admitietan dan korru-lekurik…”. (23.a)
KRISTAL → KRISTAL EGIN: “… baia eskalasa gitxika-gitxika kristal egin
bada…”. (30.a)
L
LAINBESTE (< lanbeste): “… bera lanbesteko meritu ezpadauko bere…”.
(22.a) / “… S(a)n Pedrok berori lanbeste bider ukatuagaz…”. (25.a)
/ “… bakotxa gozauko dala bestien zorionagaz norberenagaz lanbeste…”. (29.a)
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LANTEGI: “… beste batzuei irak[aste]ko lantegija edo ofizijoa daukienak…”. (8.a)
LANTZEAN: “… ezta ondo erantzuten esanagaz gauza gitxi lantzean emon
daudiela…”. (31.a)
LAPRASTAU (< labrastau): “… bertan onik ifini leijela labrastau…”. (3.a)
LAPUR → LAPUR AZPIKO: “… zenbat onelango lapur azpikoak aurkituten
dira…”. (2.a)
LARGAU: “… ekandu zitela berba loijak esateko […] eztozuna largau
gura…”. (1.a)
LAZTAN → LAZTAN IZAN: “Zijorrari parkatuten deutsenak ezautuba da ez
dabela bere umia laztan…”. (12.a)
LEHENDAUKERA (edo predestinazino): “… glorijerako lendaukera edo predestinazinoa…”. (19.a)
LEHENENDIKO (edo printzipal): “… non Jesukristo bera dan sazerdote
lenendikoa edo printzipala…”. (19.a)
LEI: “Sartuten zan leijez gogorturik egozan pozuetan…”. (1.a)
LEPO → -(R)EN LEPORA: “… orixe da modu ona zeu aberastuteko guztijen
lepora…”. (2.a)
LEZA: “Esan egizu Infernua dala leza bat itxita daukazana…”. (1.a)
LIBRE → LIBRE EGIN: “… Barrabas libre egin zila…”. (25.a) / “… Aingeru
Santuak libre egin ebana…”. (31.a)
LOGRERA: “… ifinten dau bakia aserraturik dagozan familijetan, eragozten
dira logrera guztijak…”. (3.a)
LOSENTXA: “… mundu okerren losentxa eta gozaldietarik urrindu…”. (7.a)
LOTSARI: “O ze lotsarija, Krist(inaua)k!”. (2.a)
LUPETZ: “… pekatuen eta okasinoen lupetzian…”. (3.a)
LUZE → LUZE JOAN: “… edo bai luze badoa konbersazinoa…”. (27.a)
M
MANATU: “… Jaungoikoaren poderioz jantzirik manatu…”. (3.a)
MATAZA: “… pekatuzko tela edo mataza endredadu bat…”. (4.a)
MIHIN → MIHINA ASKATU: “… mututurik egoan gizon bateri askatu eutsala
Jesusek miña…”. (15.a)
MILARE: “… pena aetan kondenaduak anbeste millare urtian…”. (1.a)
MINARIDUN (edo penako): “… miñaridun edo penako obra guztijak…”.
(19.a)
MINGOSTASUN: “… gauza min guztien mingostasuna…”. (1.a)
MIRATU: “Baña ez gaituz guztiz miratu biar…”. (7.a) / “Gitxi bere miratuten naz…”. (25.a) / “… zer dago zer miratu…”. (29.a)
MOROPIL: “… eta arerio gogor onein moropil edo lazuetan…”. (4.a)
MUDAU: “… topadu eban konbentua guztiz mudaurik…”. (29.a)
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MUKERKERIA: “Eukiko dabe, bada, okerkerija, mukerkerija, geztakerija…”.
(12.a)
MUN → MUN EGIN: “… edo mun egiteko edo kenduteko bere habituen
zatiren bat…”. (3.a)
MUNARRI: “… begijen aurrian mu[n]arri gogor batera…”. (25.a)
MUNTA → MUNTA IZAN (< monta izan): “… jakintsuen ustez monta daben
gañe…”. (2.a) / “Geiago monta dau egun batek berorren etxeko […],
mille gustuko egun pekatarien artian baño…”. (22.a)
MURRIALDI: “Gatx da ez aurkitutia nozbait murrialdiren bat senar-emaztiaren artian…”. (18.a)
N
NEURRIBAGA: “… justizija neurribagia asetan dala…”. (1.a)
NEURTARTE (edo deretxo): “… baña bere neurtarte edo deretxo guztijak
galdu baga…”. (19.a)
NOZ → NOZIK AURRE: “… nozik aurre ja ezkozuz iñoz sekula ikusiko…”.
(22.a)
NOZBAIST: “Nozbaist ikusi bada Jesukristoen Esposa…”. (3.a)
O
OBENDU: “… inoen begijak obendu edo borradu eztegien bere garbitasuna…”. (7.a)
OIN → OIN ONEAN: “… baita bere ifiniko zituala oin onean bere kaudalak…”. (18.a)
OINAZITU: “… ainbeste abazuze, turbonada, oñazitu…”. (30.a)
OLGANTZA: “… guztietan da arimien olgantzia…”. (22.a)
OLGAU (< olgadu): “… gazte nazan artian olgadu biar naz…”. (34.a)
ON
→ ON EGIN: “… gatx egiten deuskuenari on egitea…”. (25.a)
→ ONA(K) HARTU: “Akordau zaite zeure bizi-denporan artu z[en]duzala
onak…”. (1.a)
ONGURA: “… guganako amodijo, karidade eta onguria?”. (35.a)
ONIRIZKUN (edo agradu): “… ze onirizkun, agradu andikoa dan Jaugoikoentzat…”. (18.a)
OPA
→ OPA EGIN: “… alperrik da opa egitia guztizko aberastasuneko ondasun[ak]…”. (7.a)
→ OPA IZAN: “… opa deutso oraindo bakeko mosua…”. (25.a)
OPETSI: “Ze gitxi fijetan dan berorren opetsi edo promesetan!”. (14.a)
ORAINDO: “Baña au guztijau eta asko oraindo…”. (1.a)
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ORAKADA: “… neskatillai fijesta, orakada eta beste onelango gauza
ezain…”. (23.a)
ORDE → -(R)EN ORDE: “Baña infernuan oiaren orde dauke espantagarrizko sua…”. (1.a) / “… euren gurasoen [or]de…”. (31.a)
OSASUNGAI (< osasungei): “… non gatx guztientzat aurkituten zan osasungeija…”. (3.a)
OSIN / OTXIN: “… infernua dala ikaragarrizko osin andia…”. (1.a) /
“… ze ezin geraturik bere otxinian urteiten dau alako kanpoetara…”.
(30.a)
OSTIKOPE → OSTIKOPEAN ERABILI: “… gurako daben[a] adiskidiau ostikopian erabili?”. (37.a)
OZTA → OZTAZ: “Ostaz dago gauza geiago ikusten danik…”. (15.a)
P
PALAGU: “Ze promesa, ze palagu, ze kariñuzko be[rba]…”. (7.a)
PAGU → -(R)EN PAGUAN: “… mundu onetako erregaluzko usañen
paguan…”. (1.a)
PAR → PAR EGIN: “O gauza ikaragarrija par egitia Bakiaren Printzipe betikoa dana alborotadore bategaz…”. (25.a)
PARKA → PARKA ESKATU: “… parka eskatuteko biotzeko min andijagaz…”.
(18.a)
PELLEBURU: “… urten pelleburu guzti onetarik…”. (38.a)
PRESONDEGI (edo kartzela): “… eta presondegi edo karzela ilun bat
legez…”. (19.a)
PUSKA → PUSKAKA-PUSKAKA: “… puskeka-puskeka elduten danian…”. (2.a)
S
SALATZAILE (edo akusadore): “… geure kontzientzia salatzalle edo akusadoriagaz…”. (19.a)
SALDU → SALDU-EROSI EGIN: “… libre da bakotxa saldu-erosi egiteko…”. (2.a)
SARRITAKO: “… ain sarritakuak bertatiko erijotzak…”. (34.a)
SARTZAIERA: “… etxe atako sartzaijeria non anbeste bidar pekatu egiten
dozun…”. (1.a)
SENDATASUN: “… ain sendatasun andiko arimak…”. (7.a)
SIKU → SIKU-SIKURIK: “… ezta asko ekartia siku-sikurik pekatubak memorijera…”. (39.a)
SIKURA: “… su ikaragarrijak emoten deutsun sikura infernalian?”. (1.a)
SINISKERA: “… egi onen siniskerarako, jakinik denpora guztietan mundua
egin zanik ona…”. (1.a)
SINU: “… baita bere sinu loijak egitian beste batzuei…”. (23.a)
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SOKORRU
→ SOKORRU EGIN: “… Purgatorijoko arimai sokorru egiteko?”. (20.a)
→ SOKORRUA EMON: “… inondik bere eztaukela nok sokorrurik emon…”.
(1.a)
SOSTENTAGARRI: “… zazpi abea edo sostentagarri…”. (3.a)
SUETE: “… sueteko lapiko eta tresna artian bere…”. (31.a)
SUTOKI: “… Infernuko sutokira geure gorputz ta arimia bota…”. (1.a)
T
TANGA: “… ez edari-tanga bat…”. (1.a)
TANGADA: “… eta zenbat ur-tangada dagozan itxaso guztijan…”. (1.a) /
“… odol-tangada bat bota baga…”. (1.a)
TANTO → TANTO BATEN: “Eta itxirik orain tanto baten arimiari dakarreijon
erremedijo bagako kondizinoa…”. (18.a)
TOPASARI: “… eta ezin estutu leike jabia zerbaist topasari emon deijontzat…”. (2.a)
TRUBONADA (< turbonada): “… ainbeste abazuze, turbonada, oñazitu…”.
(30.a)
TXAKUR → TXAKUR AMORRATU (< txakur amurtu): “… jan eta tragaduko leukiala txakur amurtu batzuk legez…”. (1.a)
TXANTEL: “Garizuman txantelen bildurrag[ai]tik errosarijo bat arrastaka…”. (12.a) / “… edo txantela artu biar dan denporan…”. (27.a)
TXANTZA: “… nozipeñian esaten badot txantzetan izaten da…”. (23.a) /
“Zenbat bidar jazoten da alango txantzazgo berba batgaitik…”.
(23.a)
TXANTZAGARRI / TXANTXAGARRI: “Oneik berba loijok dira, txantxagarri emoten
badira bere…”. (7.a) / “… txantzagarri berba loiren bat esatia…”. (9.a)
TXATAR: “… botaten dau txatar gorija alde guztitik…”. (1.a)
TXIKER: “… eta txikerren edo baxuena…”. (2.a)
TXINGAR (< txinger): “Etxuten zan txinger- eta brasa-ganetan…”. (1.a)
TXUPA: “… eta zure txupia kendu gura badeutsu, emon egijozu kapia
bere…”. (11.a)
U
UGARI → UGARI EGIN: “Zelan erreka edo ibai andi[ja], berak igaro dituzan
alde guztijak erregadu eta ugari egin ezkero…”. (3.a)
UGATZ → UGATZA KENDU: “… bere umiari ugetza kendu…”. (22.a)
UKATU: “… beraren testimonio ukatu ezin legiena…”. (1.a)
ULERTU (< ulartu): “… berak ulartuten emon euskun…”. (1.a)
URIOLA: “… mundu guzt[i]ja ito eban Urijolia…”. (1.a)
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URLIA: “O ze errez egin nendukian urlija konfesoriagaz!”. (1.a)
URRIN → URRIN EGIN: “… urrin egitia pekaturako okasinoetarik…”. (18.a)
URRINDU: “… urrinduten dau beraganik…”. (1.a)
URTEERA: “… bere zereginetan urteijera ona…”. (32.a)
USIKA → USIKAZ: “… mando edo mula bateri otso batek usikez kendu
baleutso gorputz edo aragi zati bat…”. (21.a)
USU
→ USU ERRAZOIA: “… usu errazoia euki zenduenik…”. (6.a)
→ USUA IZAN: “… usua dozube libre ifintia…”. (25.a)
→ USURA: “… betiko usura asi zan agirika eta gedarrez…”. (31.a)
UXALA: “… eta uxala mundu onetan izango balitz kastigu au…”. (12.a)
Z
ZARAN: “… beste egunian egingo dabe bedarrezko zaran batzuk…”. (2.a)
ZARRATU: “… obligazino zarratuagaz jakin biar da…”. (24.a)
ZATAR: “… esklabu zatar batek…”. (25.a)
ZATI → ZATIZ EMON: “… beste askoi edo geienai zatiz emon jakiezan grazija oneik…”. (3.a)
ZEHE: “Eta ziago egiteko gauzau…”. (2.a)
ZERBAIST: “… ez eukitia inoiz zerbaist poztu leijon gauzarik…”. (1.a) /
“… inori zerbaist kalte…”. (2.a)
→ ZERTXUBAIST: “… zertxubaist denpora emoten deutsuet…”. (9.a) / “…
tardadu eudialako zertxubaist munduko tratuan…”. (30.a)
ZERGAITIK → ZERGAITIK ZE: “… zergaitik ze gaur ondo egin al balegi…”. (2.a)
ZIGOR (< zior): “… ze deungaro egin zenduben zijorrari geldirik istia…”.
(12.a)
ZOR → ZOR-HARTUEN: “… emon eudien beragan zor-artuen guztijak…”.
(18.a)
ZURRIBURRIZKO: “… ines egin biar dozue edozein zurriburrizko jente dantzara admitietan dan korru-lekurik…”. (23.a)
3.3. «Exenplugarriak» edo pasadizoak
Edukiaren indargarri, lantzean behin ageri dira sermoion zehar adibide antzeko pasadizoak, gehienetan exenplugarri hitzaz gainerako testutik bereiztuta datozela.
Halako pasarteetan oratoriaren generoa arean ostendu eta Sarria predikugilearen sen literarioa ageriagoa dela eta, on deritzogu eurotarik
batzuk hartu, adierazgarrienak, eta berton jartzeari, irakurleek esku-eskuan izan ditzaten.
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9. sermoia: Ikazkinaren alkandora
[Dino, bada, ze ikusirik ikezkin batek ber(...) denpora labur baten garbitu ebala andra batek alkondara edo kamisa bat, esan eutsala andriari: «Zuritu egidezu niri bere ene arkondaria, baia izango da ain ondo eta ain arin zein
egin dozun ori, zergaitik ez[in] ostarantzian itxadon neike; eta pagaduko
deutsut biar dan sarija». «Bai –erantzun eutsan andriak–; esan egidezu leenago zenbat denpora da kendu ez dozula ori alkondarori.» «Il asko dira», erantzun eutsan ikazkinak. Esan eutsan orduan andriak: «Bada, zelan gura dozu
orain denpora ain laburrian garbitu deiden arkondara ain loija eta ba[l]tza? Au
beste zur[i]tu dodanau egun gitxi dira leenago zuritu zala. Olan, zoaz Jaungoik[oa]gaz».]

18. sermoia: Merkatariaren zorrak
[Aurratu gurarik merkatari batek bere kaudala pagetako olan eukazan
zorrak, sartu zan ontzi baten joateko beste erreñu batera, non usti eban fortunia egingo ebala; baia itxasoan sartu zanetik laster jaigirik tenpestade andi
bat, bota biar izan zituzan bere traturako kargadu zituzan eta eroazan ondasun guztijak. Bere etxera, bada, biortu zanerako, emon eudien beragan zorartuen guztijak, eta ezirian lotu presondegi edo karzelan ifini artian. Eukan
gizon pobre onek andra eder bat, baia aingeru baten kontzientzija eukana,
lagunduten eutsala azezostian inozentzija guztiz andi batek. Usti izan eban,
bada, erri atako gizon aberats batek, gogoan ifini jakan erri atako gizon aberats baia ekandu gaiztoko bateri, au izango zala okasino ona ekarteko bere
gustura a andra ona. Agartu eutsan, bada, bere gurari edo deseo loija, promesa emonik etorten bazan onetara, ez bakarrik pagaduko eutsezala bere
senarrari eukezan zor guztijak, baita bere ifiniko zituala oin onian bere kaudalak. Nok entzun leikez gorroto baga alango promesa labanak? Baia olango
lakijoan jausten dira ez persona gitxi. Baia ez egizuez sinistu inoz alango promesa ederrik, ez badozuez ikusi gura galdurik zeuben buruak, eta geiago
dana, zeuben arimak. Baia eroateko aurrera kontua, andra onak gizonari
erantzun eutsana bere inozentzija andijagaz zan: «Jauna, daukat entzunik
S(a)n Paulo Apost(oluak) dinoala, eztaukela andra ezkonduak bere gorputzegan eskubiderik, edo ezin beragan disponidu leiela […] ezpada. Alan
bada, esango deutset guztija neure senarrari». Joan zan, bada, karzelara bere
senarragana eta esan eutsan aren gizonaren pretentsinoa. Erantzun eutsan
senarrak: «Zoaz eta esan egijozu gizon orri, geure konfiantza eta itxoropide
guztijak daukaguzela Jesuk(ris)togan, eztabela Jaun onek iñoz sokorru baga
itxiten beragan konfiantzia ifinirik daukana, eta gagozala lenago ilteko gogoan Bera ofendidu baño».]

23. sermoia: Kaballeroa eta suzko garrak
[Il zan beste asko legez aragizko pekatuan eta bere okasinoan bizi izan
kaballero bat. Arik egun gitxi barru agartu jakan bere emazteri. Ikusi eban
onek gizon bat suzko garrak botaten zituala, eta bere sorbalden ganian erabilela beste gizon bat bardin suzko garrez beterik. Esan eutsan onek: «Ni naz
zure senarren arimia, eta au lepoan narabile[n]au da Urlija ene konfesoria
izan zana; bijok gagoz kondenadurik, ni neure pekatuakaitik eta au, ikusirik
okasinoetan nengoala eta alan emendazinoko propositu bagarik, beti absolbidu nendualako».]
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29. sermoia: Erlijioso santua eta txoritxoa
[Monasterio edo konbentu baten maitinek koruan esan ezkero, geratu
zan errelijioso bat eskatuten Jaungoikoari adierazo leijela zelan ulartu biar
zirian aek Dabid Erregiak dinotsan berbak Jaungoikoagaz berba egiten
dabela: «Milla urte Jaungoikoaren aurrian dira, atzo igaro zan eguna legez».
Onetan egoala agertu jakan txoritxu guztiz eder bat, kantetan ebala ain
biguntasun eta gozotasun eta dultzura miragarrijagaz, ze jarraitu eutsan errelijiosoak, eta urtenik konbenturik kanpora joan zan bere atzian; eta egon
zan bere kantua entzuten irureun urte, ez ebala ezer bere sentietan, ez denpora txarrak emon euskijon neke edo molestija, ez gauen iluntasunak, bizi
zala ermu edo desiertuan txoritxuen laguntasunian. Estaldu zan, bada, azkenian txorija Jaungoikoaren borondatez, eta errelijioso santua geratu zan triste eta deskontsoladurik. Biortu zan onegaz konbentura ustirik bakarrik egon
zala ermu edo desiertuan ordu batzuk; topadu eban konbentua guztiz
mudaurik eta beste errelijioso batzuk, eta arriturik edo espantaurik itandu
eutsien nor zan. Erantzun eban konbentu atako errelijioso bat zala, ordu batzuk bakarrik ziriala bertarik urten ebala, eta egoala guztiz arriturik zelan
guztija topetan eban ain mudantza andijan beste bat eginik. Azkenian ja preladuak gura izan eban gauzia guztiz ezagutu, eta itandurik uzena errelijiosoari, topadu eudien konbentuko libruen nor izan zan preladu edo agintarija
joan zanian a errelijiosoa, eta ziriala ja irureun urte falta zala. Eta itandurik
gero zer egin eban denpora guzti atan, esan eban ez ebala beste gauzarik
egin ezpada jarraitu txori guztiz eder bateri, zeinek kantetan eban ain dultzura eta gozotasun miragarrijan, ze usti izan ebala bakarrik faltadu ebala
konbenturik ordu batzuetan; eta denpora onetan pentsetan edo gogoratuten
ebala Dabid Profeta Santuak dinoana: ze mille urte Jaungoikoaren aurrian ez
diriala atzo igoro zan eguna legez baño. Au esanik artu eudien konbentuko
errelijiosotzat, eta arik laster arturik sakramentuak, itxi eban au bizitzau joateko gozetan betiko Zeruko zorion guztiak.]

30. sermoia: Dontzella baten ametsa
[Gureso santuen bizitzetan irakur[ri] da, ze egoala erri baten dontzella bat
noen aitia zan guztiz ona, baia modu bardinian bere ama zan andra guztiz
gaizto bat. Aitiak bere ontasun guztijagaz bere euki zituzan atsakabe edo desgrazija txit asko; eta il zan bere gaztetasunian, erijotza gogor bategaz, sazerdoten laguntasun eta Sakramentu bagarik, eta ainbeste abazuze, turbonada,
oñazitu eta zentella arteko ikaragarrizko denporan, ze bere gorputza euki
biar eudien iru egunian etxian ezin eroanik eleizara. Ilik modu onetan dontzella aren aita, ama inoz baño geijago emon zan guztija munduko dibersino
eta gustuetara, eta bizi izan zan zartzaro andi bateragino ezer bere sentimentugarrizko gauzarik ikusi baga, kontentu andijetan mundurako; eta au gitxi
oraindo dala bere, erijotzako orduan arturik Sakramentuak, eta azkenengo
arnasa sazerdotien asistentzijagaz emoten e[bala] akabadu eban bere bizitza
sosiegu andijan, eta bere gorputzari bere emon jakan lurra hondra bardinagaz. Ikaraturik, bada, alabia bere aitiaren neke, atsakabe edo desgrazijakaz,
baita bere geijago bere erijotza bildurgarrijagaz, eta beste aldetik ikusirik
zelan bere amak bizitza gaizto bategaz euki eban Santa bat[en] erijotzea,
eskatuten eutsan Jaungoikoari emon leijola bere bizitzea beria lango erijotza
bat eukiteko. «Baia onetan nengoala –alan kontetan eban gero berak jazo
jakana–, onetan nengoala pentsetan, loak artu nendun eta agartu jatan gizon
bat bildurgarrizko aurpegi bategaz. ‘Eta zer pentsamentu dira –esan eustan–,
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zer pentsamentu dira zeure buruan darabiltzuzenak? Erdu nigaz eta erakutsiko deutsut non dagozan zure guresoak.’ Artu nendun eskutik eta eroan nendun jardin guztiz andi batera, baia ain ugarija eta ederra ze enendun bera langorik inoz ikusi. Emen ikusi nenduzen personaje asko eguzkija[k] legez argi
egiten eudianak; erakutsi eustan bere neure aita, zein bertati etorri zan neugana. Ainbeste gustu artu neutsan mirarizko leku ari, ze erregu edo eskari
asko egin neban bertan itxiteko. ‘Baia ezin izan leiteke orain –esan eustan–,
ezin oraindo izan liteke. Ene bizitzia jarraituten badozu, denpora gitxi barru
etorriko zara zu bere miragarrizko gozaera oneitara.’ Orduan lenengo agertu
jatan gizonak: ‘Goazan –esan eustan–, goazan zure ama ikusten’. Eroanda
onetarako etxe edo leku itzal eta ilun batera, entzuten nenduzan alde guztietati dedar errukigarrijak, eta ikusten nenduzan espantagarrizko edo ikaragarrizko figurak. Begiraturik, bada, bildurrez ikara nengoala alde guztietatik,
ikusi nendun ikaragarrizko suzko laba andi bat, eta bertan neure ama demonino askoen artian, maldezietan egoala bera jaijo zan eguna eta ainbeste gustu zitel euki zituzan ordua. Arriturik geratu nintzan, eta esan neutsan: ‘Neure
ama, ezan konfesadu, bada, erijotzako denporan? Ez zituzan artu Sakramentu Santuak, eta ez eutsien ordu atan lagundu sazerdotiak? Zelan bada, aurkituten da orain tormentu onein artian?’ ‘Egija da konfesadu nitzela, baija izan
zan biar dan damu eta propositu baga, eta alan nago kondenadarik betiko
irungo daudien ikaragarrizko tormentu oneitara.’ Orduan esan eustan lagunduten eustan gizonak: ‘Ikusi dozu? Egizu, bada, orain gura dozuna’. Eta au
esanik bakarrik itxi nenduan. Instante edo momentu beratan irazartu nitzan
gedar andi bat emoten nenduala, eta artu nendun gogo sendo edo firme bat
jarraituteko neure aita onaren bizitza ona, eta ez neure ama gaiztoena.»]

31. sermoia: Kriada bat eta bere señora
[Erri batera eldu zan fama andiko predikadore bat, eta gura izanik uri
atako otsain [ba]tek entzun bere sermoia, eskatu eutsan lizentzia bere ugezaba-andreari. Ukaturik onek, geratu zan deskontsolu andian. «O nire zorigeiztoa! –esaten eban–. Eta eztot alkantzaduko entzutia Jangoikoaren berbia? A
Jauna! Emon begit berorren grazia, berorren borondatiagaz konformadu naitian.» Onelan bere barruan berba egiten eban, bere begietan negar-anpulubak irakusten ebala bere biotzeko sentimentuba. Baia, a! Ordu beratan agertuten jako J(esu)k(risto), aurpegi guztiz bigun bategaz dirautsela: «Zek minduten zaitu, eta zer gura [do]zu?». «Jauna –erantzun eutsan–, asko entzun gure
neuban Jaungoikoren berba santuba.» «Neuk pre[di]kauko deutsut», esan eutsan Maisu amorosoak. O eta ze predikadorea, Krist(inauak)! «Aitu eizu –esan
eutsan–. Gordeizuz iru gauze oneik, eta alkantzauko dozu zorion andiena:
esaten deut[su]ben birao eta arrazoi geiztoetan ixilik egon zaite, neke eta trabajuetan eukig[izu] pazientzia, ez egizu biortu gatx gatxagaitik. Au da sermoi
guztia.» «Alan gordekot, Jauna, bada geratu zaite kontsoladurik.» Au esanik,
estaldu zan bere begietarik J(esu)k(risto). Agertu zan ja gero ugezaba-anrea
sermoirik; eta bere betiko usura asi zan agirika eta gedarrez, beragaz guztira
isilik egoala kriadia. Onegaz geiago suturik señorea, eldu zan eskubak ifintera, guztia pazientzian eroaten ebala, bakarrik bere artian esaten eban: «zeure nekietan pazientzia eukigizu». «Zer esaten dozu, madarikatia, zer berba egiten dozu?» «Nago gordetan, señora, entzun dodan sermoia, eta eztakit nik gordetan badituz entzuten dituzanak.» «Bada, zer entzun dozu?» Esan eutsan jazo
zan guztia, eta señorea geratu zan beste baten eginik.]

Nagore Etxebarria
Egitasmoaren arduraduna
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VESP(ERTI)NO

SOBRE LAS PENAS DEL INFIERNO

Mortuus est autem et dives, et sepultus est in Inferno. Lc. 16, 22
Pekatuaganik urrinduteko Jaungoikoak ifini euskuzan birtute andiko
gauzen artian da Infernuko peneen pentsamentuba. Ezauturik ondo egijau S(a)n Juan Krisostomok, asten da Infernuko peneen ganian berba
egiten dinoiela onela: «Ezteigun itxi Infernuen sermoia, onela iges egin
deiguntzat1 beraganik». Ne fugiamus sermonem de Gehenna, ut Gehennam fugiamus. A! Eta ze egija izango zan pentsatu baleu ondo Ebanjelijoak dinoien Aberats Jatunak Infernuko beti irungo daben suban ez
ebala pekaturik egingo, baña ez ebana legez olango gauzarik gomuta
izan, noz gitxiago usti eban izan zan bertako ondarretan enterradua?
Mortuus est dives ille et sepultus est in Inferno. Itxiko deutsu[e]gu2, bada,
Jaungoikoen ministro garienok, bizi izaten pekatuen artian, adierazo
baga zer itxaroten deutsuen guenian egiten ezpadozue egiazko penitentzia? Ez, ezteutsuet ain amodio gitxi. Eta zer? Itxiko dituguz predikau
baga Jesukristok predikau oi zituban egijak? O ze errakuntza andija izango litzateke! Ezin esan zinaije ez jatzuela etorri inor beste mundurik kontetan Infernuko pena eta tormentuen anditasuna; bada, zer biar dozue
onetar[a]ko ezpada daukazuen Egiazko Fedia? Ezta Jaungoikoa berbera
adierazo deutsana Eleiza Santiari au Fedeko artikuluau beste guztiak
legez? Zer duda ifini legi, bada, artikulu andi onetan beste guztietan ifinten eztabenak? Orregaitik bada, dinautsuet Abraham Patriarkiak kondenadu zan Aberatsari esan eutsana. Aurkiturik ja Infernuan aberatsau,
esaten eutsan Abrahameri: «Jauna, biraldu begi Lazaro mundura adierazo deientzat ene anajiai emen jazoten dana, ez deitezan eurak bere leku
onetara etorri». Baña, zer erantzun eutsen onetara Abrahamek?: «Legia
dauke Moisesek emon ebana eta Profeta Santuak; eta Moises eta Profetak ezpadituez adituten, ezta illen bat bizturik agertuten bajake bere,
sinistuko eztabe3».

1
2
3

Geuk zuzenduta: deinguntzat > deiguntzat.
Ostean zuzenduta: deutsegu > deutsu[e]gu.
Atal horretako albo oharra: (...)o pode[mos d]ecir no(...) q(u)e (...)tro (...)ndo
(...)venido (...)a la (...).
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Baña Fede Santuak erakusten ezpaleu egi andiau bere, kasi denpora guztiko jentien ezaukeriak emongo geuskit beraren testimonino ukatu ezin legiena. Bai, Kristinauak. Zer biar litzateke geiago egi onen siniskerarako, jakinik denpora guztietan mundua egin zanik ona bizi izan
dirianak, eta federik eztakien naziño eta errijak bere, Infernua euren
moduban ezagutu debela? Judeguak, Turkuak, Idolatra edo jaungoiko
guzurrezkoak adoretan dituezanak bere, bardin ain antxinako denporetako Jentilak nai Erromatarrak, nai Persarrak4, nai Kaldea, nai Egipto, nai
Grezija, nai Txinarrak5 euki dabe beti Infernuen ezaukeria. Izanik oneik
guztiok euren artian eta Kristinauakanik6 bizimoduan, ekandu eta inklinazinoetan ain diferentiak, orregaitik bere konbenidu eta batuten dira
guztiak sinistu eta konfesetako dagoala beste munduan emekoan egiten
dirianen pekatuen kastigua. Alan bada, Krist(inauak), Infernuko penen
siniskeria da naturaleza edo izate guztien gei bat legez, zeinek berez
ezagututen dau dala geure Jaungoikoa guztiz justua, eta eztiriala orregaitik kastigu baga geratuko mundu onetan kastigu baga geratuten diran
pekatu asko. Baña, nor ezta arrituko ikusirik bizi diriala Kristin[a]u asko
Infernurik ezpalego legez? (Zenbat Kristinaugaitik esan leike dabiltzezala tentetan Jaungoikoa ainbat lasterren ara jaurtegi dagizan?) (*)7
Alan bada, neure Krist(inauak), gaur nator zuben artera Jaungoikoaren aginduz bere ministro bat legez. Neuk gaur esan biar deutsuet Aberats kondenaduak gura ebana, joan zila Lazaro esaten bere anajiai. Ikaragarrizko su eta garren arterik, non aurkituten dan girabueltaka kondenadua, dirautsube ene aotik aek berba itzalak, zeintzubek esan eutsazan
Samuel Profetiak Saul Erregiari illen arterik agertu jakanian: Cras autem
tu et filii tui mecum eritis. Baña diferentzia onegaz, ze berba oneik esan
eutsazan Samuel Profeta Santuak Sauleri erakusteko ordurik bere eriotzako eguna. Baña kondenadu dan arimiak dirautsuez erakusteko zubei
itxaroten deutsuben ikaragarrizko kondenaziñoa non ja bere ikusten
dan: «Bijar zu eta zure umiak8 aurkituko zare nigaz batera. Cras autem
tu et filii tui mecum eritis. Bijar edo gaur gabian, edo bai denpora gitxi

4

Jatorrizkoan: Persaarrak.
Idem: Txinaarrak.
6 Idem: Kristauakganik.
7 Atal horretako albo oharra: Crist(iano)s(...) mismas(...)es q(u)e care(...) de la
(...)de las te(...) las (...)entes(...)ciones. [Aurrerago:] (...) alcan(...) en su (...), etc.
(...)ien (...) creen(...) de la [ex]istencia (...) Infierno (...). [Aurrerago:] (...)anos,
Judíos, [Tu]rcos, Hereg(e)s, [Ge]ntiles, (...), [R]omanos, Griegos, etc. han vivido en la
creencia de q(u)e hay Infierno.
18 Jatorrizkoan: hume.
5
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barru, zubek bizi zarienok ni bizi izan nitzena legez mundu onetako
jolas, dibersino eta gustuetan, sentiduko dozuez ni legez leku onetan
tormentu ikaragarrienak eta dolore pentsadu9 alegizen andienak». Eurak
zubei irakustia izango da sermoi onen lana. «Baña, o Jauna! Nok ezagutu leike –(dino emen Dabid Erregiak)–, nok ezagutu leike luurrian bizi
dala berorren asarriaren poderijo eta astuntasuna, edo nok kontatu legiz
beraren bildurgarrizko egintzak?» Quis novit potestatem iræ tuæ, præ
timore iram tuam dinumerare? O Infernua! O tormentuen errija! Nok
azaldu lei zelangua zarian? (Esan begi Tertulianok Infernua dala ikaragarrizko osin andia ta mundu guztien zikintasunen leku atsitu bat, baña
ezer bere eztau esango danaren aldian. Esan begi S(a)n Gregoriok Infernua dala toki bat nun dagozan iraun ezin leitian otza, amatau ezingo
dan suba, ilgo eztan arra ta sitsa, esan ezin leian besteko antza, ukutu
leitezan illuntasuna[k], azotazu errukibagiak, Demonioen ikusmen bildurgarriak, pekatarien lotsia, amorruzko desesperazinoia, eriotza bagako eriotzia. Onezaz guztiagaz gitxi esaten dau. Esan egizu Infernua dala
leza bat itxita daukazana esperantzazko atiak ta edegita erneguko ta
desesperazinokoak. Gitxi esaten dau au esanagaz.) (*)10
Ikaratuten bazare, dirautsuet S(a)n Augustinegaz, ikaratuten naz neu
bere. Timens terreo. Ezendukedaz tristetu ta bildurtu gura, neu seguru
banengo ta ezpaneuko neuk bere zeri bildur izan. Securus vos facerem
si securus fierem ego. Baña esanik guztijoi J(esu)k(ristok) bildur izen deigula Infernuko sutokira geure gorputz ta arimia bota egin legijen
Jauna[k], berba egingo deutsuet Infernuko suaren ganian bere bildurra
artu degizuen, neu aurrengo nazala. (Pekatuagaitik zelan pekatarija alde
egiten dan Jaungoikoaganik eta emoten dautso bere biotza eginak izan
dirian gauza edo munduko kriaturai, alan biar zan aurkitu leiela euretan
pekatarijak bere zorakerijen kastigua. Onetarako bada, Jakintsuak dinoana legez, armetan dau Jaungoikoak izate guztija pekatarijen kontra
bere justizijak eskatuten daben bengaija artuteko; eregiten dau bere
zentzunik eztauken elementua, bere biztutez ganera atormentadu deijen
arimia bardin zein gorputza. Itanduko deustezube benturaz zer modutan dan au. Eztakit nik, erantzuten dau S(a)n Augustinek; baña dakit
dala egiazko eta benetako moduban, ain miragarrija bada bere. Miris sed
veris modis. Errazoagaz, bada, ikaragarrizko labe atan dagozan arima
bakotxak esan leijo Jaungoikoari Job Santuak esan eutsana beste tor-

19
10

Alternantzia: pentsatu / pentsadu.
Atal horretako albo oharra: Vosotros q(u)e vivís en las mismas… de este mundo…
sentiréis los mismos…. q(u)e yo.
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mentu baten: «O ze arrigarrizko! Aze mirarizko moduban atormentetan
nozun justiziazko eta bengajaren Jaungoikoa! Eztot nik ezagututen
zelan, baña bai dakust eta sentiduten dot bere ikaragarrizko birtute eta
indarra». Mirabiliter, mirabiliter me crucias.)
Zein da, bada, Infernuko tormentu guztien artian gure zentzunentzat
dan tormentu ikaragarri eta espantagarrija? Da duda baga suba; eta alan
bera anbeste bidar ifini euskun geure aurrian Jesuk(ristok). Baña adierazoteko zerbaist Jaungoikoak ango subari emon deutsen birtute eta
poderijoa, asko litzateke benturaz esatia S(a)n Buenabenturagaz, ze
botako balitz bertara burreñezko edo [...] mendi andi bat, ikusiko litzateke urtuten dala bertati argizegi biguna legez. Asko izango litzateke
bere erantsitia Aita S(a)n Augustinegaz, ze dala alangoa a suba, ze bere
aurrian ifini gura badogu emeko suba, ustiko geunke dala au su pintadu bat bakarrik, eta guk orain ezagu[tu]ten dogun subaren eta Infernuko subaren artian dagoala, benetako gauzien artian eta irudizkoa bakarrik danen artian dagoan diferentzija. (Asko izango litzateke benturaz,
dinot, au bakarrik esatia. Bada, nor izango da, Isaias Profetiak dinoana
legez, sufridu leiena ain ikaragarrizko suba? Quis poterit habitare de
vobis cum igne devorante? Bago zuen artian iñor egon leitekiena ain
espantagarrizko eta arrigarrizko goritasunen artian? Esan egidazu ezpabere, zuk andra delikada baña ain murmuradore eta maldiziente edo
biraotija11 zariena, esan egizu, diñot: Euki al zinaike abemarije bateko
denporan atzamar bat kandela baten garraren berotasunian? Gatx dala
esangozu. Bada, zelan irungo dozu bere ikaragarritasunagaitik pentsadu
ezin dogunen subaren goritasuna, eta ez bakarrik bertan atzamarra euki
biarra, ezpada su guztijaren barruan gorputz guztija kiskilduten euki biarra, quis poterit habitare, etc.?, zeure zentzun guztijek daukazuzela guztizko tormentuan inondik bere kontsueluen errastu baga12? Quis poterit13...?
Baña au guztijau ezta asko oraindo; guztiz geiagora elduten da miragarrizko Infernuko suaren birtute ta poderijoa. Entzuzue, bada. Mundu
onetan Jaungoiko guztiz poderoso eta justuak nozbaist emon badau
bere gorrotoaren eta justiziaren ezaugarri edo señalerik, baña eztau iñoz
emon, diño Job Santuak, pekatuari deutsen gorroto guztiaren ezaugarrija, edo bai ezta iñoz guztiz bengadu. Non infert furorem suum, nec
ulciscitur scelus valde. Alan, mundu onetako miserija ta atsakabe guztijak, gerrak, pestilentzijak, gosiak, erri ta probintzija osoen ganian jausi
11
12
13

Geuk zuzenduta: biratoija > biraotija.
Ostean erantsitako esaldia.
Ostean erantsitako latinezko zita.
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dirian14 suzko uriolak, eta mundu guzt[i]ja ito eban Urijolia, oneik guztijak ez dira pekatuari deutseen aserriaren ur-tantutxu bat legez baño.)
Baña ezta alan izango Infernuan, non15 ezagututen emongo dau bere
justizijaren aserre guztija, eta jakin eraingo dau nor dan, bere esku guztiz astunak bere arerijoen kontra deskargauko dituzan bildurgarrizko
golpiakaz, Ezekiel Profetiak adierazoten emoten deuskuna legez. Scietis
quia ego sum Dominus percutiens. Eta alan dino batuko dituzela bertan
gatx guztijak euren ganian. (Deut. 32.) (*)16
Bai, Kristinauak, Jesukristo[k] sententzia pekatarijen kontra emongo
dabena da suba, eta su[b]ar[a] bakarrik jaurtegingo dituz sententzija
onek. Baña su onetan dago[za]la, (S(a)n Jeronimok dinoana legez),
padeziduko dituez iñoz padezidu leizen tormentu guztijak; Infernuko
suban batuko dira euren tormenturako inoz pentsadu leizen tormentu,
martirijo eta pena guztijak. Ak ikaragarrizko subak eukiko dituz beragan
beste euki leizen gatx guztijak, zelan doktore santuak adierazoten
daben. Au zerbaist ezaugututeko, ondo izango da begiratu deizuen
Jaungoikoa (zelan egiten daben a suba) kimiku guztiz jakitun bat legez,
zelan ifinten daben geure begijen aurrian Malakias Profetiak. Jakin egizue, bada, ze kimikuen ofizijoa dauken batek baturik eta nastaurik askotan bedar asko beneno andija bakotxak daukena, irizi eragiten deutsee
suaren indarragaz euren barruko ura, espiritua esaten jakana. Ezta izango, bada, egija orain, ze bedar pillo atarik ataraten ur nastauak eukiko
dabela bedar guztijen benenoa eta gaiztasuna17? Modu onetan, bada,
esan ginaike, egin ebanian Jaungoikoak Infernuko espantagarrizko
suba, batu zituzala zabaldurik egozan gatx guztiak eta euretarik atera
ebala izate eta espiritu pentsadu ezin legijen indar eta gogortasuneko
bat; eta exeturik au bere arraza guztiz poderosuaga[z], geijemon eutsen
Infernuko suba, noen barruan ifinirik kondenadua sentidu eragiten
deutsez gatx guztijen miña eta indarra. (*)18
Batu egizubez, bada, orain, neure Kristinaubak, zeuben pentsamentuagaz gizon batek igaro leizen dolore eta min gogorrenak; batu egizubez irakurri edo entzun dozuezan kastigu eta tormentu ikaragarrienak,
14
15
16

17
18

Ostean erantsita.
Geuk zuzenduta: nok > non.
Atal horretako albo oharra: (...) por de(...) (...)nos reales del tiempo (...)mo justicia… [Aurrerago:] Stilabit super nos maledictio... Dan. 9. [Aurrerago:] Congregabo super eos mala.
Ostean zuzendutako atala (lehenengo bertsioaren gainean paper-zatitxo bat erantsita): Jakin egizue, bada, […] benenoa eta gaiztasuna?
Atal horretako albo oharra: In uno igne omnia tormenta sentient. H(...).
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zeintzubek artu dituz justizijak geiztoen eskarmenturako edo barriz
topadu dituz krueldadiak martirien tormenturako, eta jakin egizu oneik
guztioetati eta andiagoetatik igaro biarko debela kondenaduak, eta
eurak eta guztiz ikaragarriagoak izan biarko dituezala, sentietan debela
tormentu eta pena bakotxaren miña era batera Infernuko su bakarrian.
Egi onen pruebarako kontauko deutsubet Beda Santu eta Beneragarriak
dakarren exenplu labur bat. Drikemo eritxan gizon bati erakutsi eutsezan Jaungoikoak Infernuko penak. Baña biorturik bizitzera Jaungoikoaren permisiñoz, bertati itxirik eukezan ondasun guztiak sartu zan konbentu baten, non igaro19 zituzan ganeko egunak ain ikaragarrizko penitentziak egiten zituzala, ze guztiak arritu eta espantetan zirian. Sartuten
zan leijez gogorturik egozan pozuetan, eta gero itxiten zituzan bere
erropak siketu zitezala bere gorputzian. Esaten eutsien eleizela alango
gauzerik egin, baña berak erantzuten eban: «A, gauza otzaguak ekusi
dodaz!». Frigidiora vidi. Etxuten zan txinger- eta brasa-ganetan; eta ezer
esaten beutseen, erantzuten eban: «A, a, guztiz gogorrago dira Infernuan
ezagutu dodazan suak!». Calidiora vidi. Bere gorputza estututen eban
burruñezko kateakaz eta kaltzaiduzko punto zorrotzakaz; zulatuten20
eban gorputza odolezko azotazuekaz, nekatuten eban guztiz azezostian
beste espantagarrizko modu askotan ezin inok eragotzi aleutsala, bada
guztiai esaten eutsan: «A, a, eta ze gogorragoak, ze ikaragarrijagoak
diran an igaroten21 dirianak!». Austeriora vidi. A, eta zelan gura neukian
nik orain euki deizuben sarri pentsamentu au! Munduan aurkituten
balitz gizon bat erretan kalentura guztiz andi eta indartsu bategaz, eta
denpora beratan bere gorputzeko parte guztiak baleukez ezin andiagoko dolorietan josirik, eta bardin baleuko ikaragarrizko gosia eta egun
askotako egarrija, inondik bere eztaukela nok sokorrurik emon, ze errukigarrija elizteke au gizonau izango? Baña au guztijau eta beste jenero
askotako pena eta dolore baturik bere, eztauke zerikusi Infernuko kondenaduak daukiezanakaz; bada ak gizon ain errukigarrijak eukiko leuke edo oi bat non etxunik egon, edo benturaz adiskideren bat nok kontsoladu.
Baña Infernuan oiaren orde dauke espantagarrizko sua bere gorputz
guztija estalduten dabena. Eztago nor errukitu22 leitekien, bada Demoninoak arerijo andienak legez jaokaz barreka ta burleka kondenaduari;
ta kondenaduak eurek dagoz alkarreri biraoka, posible balitz alkar jan-

19
20
21
22

Geuk zuzenduta: igara > igaro.
Idem: zalatu > zulatu.
Ostean zuzenduta: igaro > igaroten.
Idem: erruki > errukitu.
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go leukian moduan txakur amurtuak legez. Eta bertako suban aurkituko dabe kondenaduen gorputzeko alde guztiak eta arimen zentzunak
ain neurri bagako dolore eta penia, ze mundu onetan igaro leizen guztiak eztira23 elduten, dino S(a)n Buenab(enturak) eta beragaz beste doktore askok, Infernuen daukien txikerrenera. O Infernuko suaren birtute
eta indar arrigarrija! Beragan zentzun bakotxak artuko dau berak euki
leijen pena eta tormentua24. Beragan kondenaduaren begijak dira atormentaduak iluntasun ukutu leitekianagaz, bada suak dauko bere izatetzat Jaungoikoaren borondatiagaitik erre ta kiskeldutia baña ez argi egitia, Aita S(a)n Basilijok diñoana legez. Orregaitik geijemoten deutso Job
Santuak Infernuari lur iluna eta erijozako itzaltasunez estaldurik dagoana. (Eta Jesuk(ris)tok berak ulartuten emon euskun Ebanj(elijo)ko parabola baten eztagoala an begirik ikusteko, ezpada beti erremedijo baga
negar egiteko. Mittite eum in tenebras exteriores... ibi erit fletus et stridor
dentium.) Bakarrik Jaungoiko beraren miragarrizko disposi[zi]noagaitik
zerbiduko dau ak suak ikusteko tormentu andija emongo deutsen gauzak, S(a)n Isidoro doktoriak irakasten dabena legez. Eta alan, ikusiko
dituez figura itzalak eurak atormentetako zerbiduko deben instrumentu
ikaragarrijak, eta Demoninuen ezaintasun guztija, zein da ain espantagarrija, ze ekusirik bein bat S(an)ta Katalina Senakuak, esan eban geiago
gurako leukiala erria izan laba gori baten Juizijoko Eguna artian, ostera
bera ikusi baño abemaria bateko denporan. Zer tormentu ezta izango
kondenaduentzat, anbeste millare ikustia datozala beragana eta beragaz
zer gura deben egiteko esku-eskueriegaz?
Eta bada, belarrijak aurkituko debe Infernuko suan eurak25 euki aleijen tormentu guztia: murmuraziñoa eta berba loiak entzuneko kastiguan, izango dira nekatuak kondenaduen betiko auxilio lastimagarriakaz eta Demoniñuen espantagarrizko dedarrakaz, eta beste modu askotako ots eta astrapala kontziertu bakoakaz. Ezin irun badozu askotan
gau bateko umiaren26 negarra, zelan irungo27 dozu ango musika itzal eta
ikaragarrija? Bertako suba izango da bere kondenaduen28 usaiñaren

23
24

25
26
27
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Idem: ezta > eztira.
Ostean aldatuta: O Infernuko suaren poderijo espantagarrija, zeinek daukez beragan puntu guztiz altu baten beste tormentu guztijak emon leijen min eta doloria
eta non zentzun bakotxak artuko dau berak euki leijen pena eta tormentua! > O
Infernuko suaren birtute eta indar arrigarrija! Beragan zentzun bakotxak artuko
dau berak euki leijen pena eta tormentua.
Geuk zuzenduta: euarak > eurak.
Ikus 8. oharra.
Ostean zuzenduta: irugo > irungo.
Idem: kondenaduentzat > kondenaduen.
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zentzunentzat ezin geiagoko pena eta tormentua [be]re astasun andiagaitik, mundu onetako erregaluzko usañen paguan, [a]lan dino Isaias
Profetiak. Et erit pro suavi odore fœtor. Onetara la(…)duko dau kondenaduen guztizko astasuna[k], zeiñ izango da ain andia, dino Aita S(a)n
Buenab(enturak), urteiten baleu kondenadu baten gorputz batek kalabozo aetarik, asko izango litzateke mundu guztia kaskituteko; ze[iñ]
izango da anbeste kondenaduena eta ain leku estu baten, bada bertan
egon biarko dabe kondenaduak argalei29 ain oraturik orma bateko
ka[ria] arrijagaz dagoana legez. Baña alan konbenidu da mundu onetan
pekatuan atsituan bizi danentzat.
Onen guztijen artian eukiko30 deben amurruzko gosia eta egarrija
izango da tormentu ikaragarrizkoa kondenaduentzat. Ez jake iñoz autortuko janari apur bat, ez edari-tanga bat, zelan ez jakan oraindo autortu
ebanjelijoak dinoen Aberats Jatunari... Beste aldeti, sentiduko debe
euren agoetan munduan aurkitu aleitekien gauza min guztijen mingostasuna, eta edari garratz guztien garraztasuna: sierpien biaztuna izango
da euren ardaoa, eta edango debe Jaungoikoaren gorrotoen kaliz edo
basurik. Fel draconum vinum eorum, et venenum aspidum insanabile.
Oneik penak eta beste asko ulartu eragin gura deuskuz Eskritura Santiak dinauskunian Infernuan egongo diriala gosia eta egarrija, negarra
eta aginetako kirriskijoa, ezpata alde bietatik zorrotzak, kondenaduen
kastigurako Jaungoiak egin zituzan kriaturak, suge eta sierpe andijak
(escorpiones vide), mallu ikaragarrijak, biaztunen ura eta abazuzeen tenpestadia... Eta onelako beste gauza asko eta tormentu onein eta euren
instrumentu guztijen birtutea aurkituko da su infernal atan, guztijen
miña eta doloria bene-benetan sentidu eragiten deutsiela berak ukututen dituzan gorputz eta arimai. O ikaragarrizko suba! (Zelan Jaungoikoak Israelko Pueblu edo Jente Elejidiari31 emon eutsien ermuan32 mana
eritxan janari miragarri bat, non bakotxak bere borondatera eukan eta
artuten eban beste janari guztijen gustua, alan su onetan ifini deutso
Infernuko jente madarikatuari euren kastigurako egon leitekezan edo
bai inok asmadu leizen pena eta tormentu guztiak. Beragaz esan ginaike Jaungoikoaren justizija neurribagia asetan dala, eta Eskritura Sagradiaren esakeria artutiarren, beragaitik garbituten dituzala Jaungoikoak
bere eskuak pekatarijen odolian, bada suaren tormentuan daukiez benetan beste guztijak, edo bai, S(a)n Tomasek irakasten daben legez, suaren uzenian zarratuten dirialako bestiak.)
29
30
31
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Idem: argaleri > argalei.
Geuk zuzenduta: eukike > eukiko.
Ostean erantsita.
Jatorrizkoan: hermu.
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Baña ez bakarrik Infernuko subak batuten dituz beragan jenero guztiko penak, baita bere urrinduten dau beraganik edozeinbere kontsuelu
dan txikerrena bere.
BIGARREN ZATIJA33
Ze gauza gitxija eskatuten eban ebanjelijoak dinauskun kondenaduak! Ez eban beste gauzerik eskatuten, ezpada ukutu leijola Lazarok
bere mi[ñi]an, bustirik onetarako atzamarren puntia. O zorigaiztokoa!
Zer egingo deutsu atzamar punta batek ukutu arren zeure miñian? Zer
freskatuko zaitu bere humedadiak, estalduten zaituzen su ikaragarrijak
emoten deutsun sikura infernalian? Baña, o bildurgarrizko gauzia! Ez jakan beste gauzarik erantzun, ezpada: «Akordau zaite zeure bizi-denporan
artu z[en]duzala onak, zelan Lazarok eroan eta sufridu zituzen gatxak.
Alan Lazaro dago orain kontsuelu artian, eta zu barriz tormentuan». Fili
recordare... Luk. 1634. Joan zan ja kontsuelu guztiko denporia, joan zan,
eta eztago zuretzat tormentua eta dolore guztiko penia baño. A
Krist(inauak)! Ze tormentu ezta izango kondenaduentzat ez eukitia inoz
zerbaist poztu leijon gauzarik, eta ezin pentsadu bere egitia bera alegradu eta kontsoladu leijen gauzarik txikerrenian? Bere buruan aurrian ifinten jakaz iñoz kendu baga munduan euki zituzan gustu laburrak, ain gitxi zerbidu deutsien aberastasunak, munduko zorakeri guztijak, eta berba baten, bere kondenazinoa ekarri deutsen ezebereztasuna; eta beste
aldeti, bere salbazinorako euki zituzan okasino, konbenientzija eta grazijak. Eta ze begirakune35 tristiak eztituz ezarriko Infernuen ondarrerik
arako jokoko etsiari, beste lagunari, arako aposentuari36, non asi edo bai
egin zituezan euren maldadiak? Eta alderaturik gero bertatik begijak
gauza oneitarik, ze lastimagarrizko adikunak eztituez ezarriko arako pulpituari, arako santokristoari, arako konfesonarijoari, noen aurrian anbeste bidar euki zituezan konbertietako eta pekaturik urteiteko bijotzeko
golpiak? «A! –dinoe orduban–, zergaitik enitzan konbertidu? Zergaitik
enendun konfesino jeneral bat egin? O ze errez egin nendukian urlija
konfesoriagaz! Nok, bada, atzeratu nendun?». Eta olango gauzak esaten
dituezala, eregirik begijak ebanjelijoak dinoen kondenadu jatuna legez,
Zeruko zorion guztiko errira aurkituten dira esperantzaren argi bagarik
bera ikusteko eta gozetako. Baña bai baukee biar daben argija ezaugu-

33
34
35
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Ostean erantsitako atalburua.
Ostean erantsitako iturria.
Geuk zuzenduta: bi[gi]rikune > begirakune.
Idem: aposintu > aposentu.
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tuteko ze zorion miragarrija dan bera gozetia, eta ze zorigaiztotasun
andija ezin bera ja inoz gozetia eta ikustia.
Begiratuten dabe, bada37, zer zorigaiztokoak dirian, eta ze zorionekuak izan zeitekeezan. Begiratuten dabe non dagozan, eta non egon
zeitekezan. Dakusde ze ikaragarrizko diferentzia dagoan dagozan
lekuen eta egon zinaitekezan lekuen artian, au da Infernuen eta Zeruen
artian. O leku itzala non aurkituten nazan! O espantagarrizko suba nun
nagoan tormentuz josirik! Eta, o Zeruko on guztijen errija! O zorioneko
eta gozaldi guztijen erreñuba nun egon nitzatekian! A! Nun nago ni, eta
nun egon nitzatekian! O Zeruba! Enendun jakin bertarako jaijo nitzala?
Onela, bada, begiratu dot neure arimiagaitik? Eta ain zoroa izan naz?
Alan bere barruko zentzun guztijak kontsumietan daukazala ondo adierazo ez leijan tormentuan, amurraturik38 eta ernegadurik ja39 biortuten
da bere kontra, eta gura leuke usikedaka zatitu bere gorputza; botaten
deutso milla birao eta maldizino jaijo zan egunari eta bere kondenazinoko40 lana izan dirian gustu zitelai; ija deskargetan dau bere gorroto
eta amurruaren biaztun guztija beste ainbeste biraogaz pekaturako zerbidu eutsien personen kontra. A! Eta ze ikaragarrizko arrabija ez deutso
aitiak semiari, adiskidiak bere adiskidia izan zanari, emaztiak senarrari41?
Modu onetan egongo dira kondenadu guztijak, alkar42 jan eta tragaduko leukiala txakur amurtu batzuk legez.
Emen lurrian askotan egija izan doa esaten dan ipuña43, dala zerbaist
kontsuelu eukitia bere atsakabe edo nekietan laguntasuna. Baña ezta
alan, ez, Infernuan, zergaitik ze kondenaduen lagunta[suna] eta guztijen
artian bere adiskide eta aidena da tormentu barri bat. Alan, leenago esan
deutsuedan Aberats Jatunak gedarrez eskatuten eutsan Abraham Patriarkiari, biraldu leijela Lazaro bere anajeen predikadoretzat44, ez leitezen
joan Infernura bera legez. Baña, usti dozue au eskatuten ebala bere anajiakanako45 eukan karidadiagaitik? Ezta aurkituten leku atan karidaderik;
bere tormentu eta penia geitutu edo aziko zanen bildurrak bere anajiak
ara joaten bazirian zan a eskarija eragiten eutsana, dino S(a)n Bizente
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Idem: baga > bada.
Alternantzia: amurtu / amurratu.
Ostean erantsita.
Geuk zuzenduta: kondenazikono > kondenazinoko.
Idem: seenarrari > senarrari.
Alternantzia: algar / alkar.
Ostean erantsita: Emen lurrian askotan egija izan doa > Emen lurrian askotan
egija izan doa esaten dan ipuña.
Geuk zuzenduta: predikarodetzat > predikadoretzat.
Jatorrizkoan: anajiakganako.
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Ferrerrek. O Jaungoiko andijaren bildurgarrizko justizija! Onan zeure
bengaiaren ministro andija Infernuko suba zerbietan da kondenaduen
zentzunetarik eta alkarren laguntasunerik, geiago eta geia[go] atormentetako kondenadua inondik bere kontsuelurik emon baga. Baia baleukie gitxienez nozbait su atarik urtengo deudialakoen kontsuelua, elizteke ain espantagarrija izango kondenaduen miña eta doloria. Egon biar
baleuke, dino S(a)n Antoninok, pena aetan kondenaduak anbeste millare urtian zenbat ariaren garaunak, eta zenbat ur-tangada dagozan itxaso
guztijan, eta munduko erregua guztijan, zenbat aretxe-orri eta zenbat
izar dagozan, eta gero ilgo balitz, artuko leuke au bizimoduau guztizko
kontentu eta pozagaz. Baia jakinik aek urte guztijak milla bidar igororik
ostera barrien barri asiko diriala, eta ostera bere igororik, ostera bere
modu bardinian beti-beti-beti, ze tormentu, ze amurru, eta ze arrigarrizko dolore eztau artuko? Ezpaleu Infernuko subak esan dodazan gatx eta
tormentuen pillorik bat bakarrik baño emoten bere, izanik beti-betiko
irun biar dabena, nok sufridu leike? Zer izango da, bada, baturik beragan ak su infernalak esan dodazanak, eta beste guztiz geiago kontetan
ez dodazanak, (...)en bere gauzetan kontsuelurik itxoron46 baga47? Aramen bada, Krist(inauak), a miragarrizko eta arrigarrizko suba, zein dino
Jerem(ias) Profetiagaitik izen dala ezetua bere kolera eta gorrotoan.
Ignis succensus est in furore meo. Au suau ifini eban Jaungoikoak lurren
azpijen leza edo kueba itzelenian, non ezeturik Jaungoikoaren putz guztiz poderosuagaz, egiten dau sutegi bat guk pentsadu ginajen baño guztiz andijago eta ikaragarrijagoa; eta zarraturik alde guztietatik nondi
urten eztaukela, biortuten da barriro beragana guztija urtu, puskatu eta
tragadu gurarik, itxaso zabalak topetan dabena legez. Ikaragarrizko su
onek estalduten dau alde guztiti kondenadua, ingeratuten deutsez bere
barruko parte guztijak, sartuten jako ezterriti edo gargantati, joako estemangura, irikiten deutso sabelian, txistuka urteiten deutso sur eta belarrietatik, eta modu onetan botaten d[a]u su irikina bere bulerretik, bere
eskuetatik, bere oñetatik, bere burutik, bere azur guztietatik, zeintzubek
dagoz gorijago milla bidar olako sutegiko burrein gorijena baño. Su
beronek korrietan deutso zan guztietatik, zabalduten jako erraietatik,
zulatuten deutsez un guztijak, eta alan su […], geiago konparaziño baga
txinger artian su eginik dagoan iketza eta metal suagaz urturik dagoana
baño, botaten dau txatar gorija alde guztitik, eta alde guztitik beste gauzarik ez jako ikusten sua baño.
46
47

Alternantzia: itxaron / itxoron.
Ostean erantsitako atala: Baia baleukie gitxienez nozbait […] kontsuelurik itxoron
baga.
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A Krist(inauak)! Eta sinistuten dozue au egi andijau? Sinistuten dozu
zuk ainbeste urtian bizi zarienak pekatuban? Sinistuten dozue ostu edo
kendu dozuena biortu gura ez dozuenak milla eskusa onetarako ifinirik?
Sinistuten dozue zuek inok gatxik edo injurijarik egiten badeutsube bertatik jagiten zarienok, edo eskuz-da48 miñagaz beste anbeste egin gurarik? Sinistuten dozu...? Baijetz esango dozue Kristinauak legez. Baia,
sinistu leikez gauza oneik euretan pentsadu baga? Sinistu leikez, eta bizi
leiteke egunerik egunera konfesino on bat atzeratuten dala? Sinistu leikez, eta joan leiteke bat oira pekatu mortalian dagoala, jakinik asko eta
asko olan joan zirianak Infernuan iretzartu ziriala? O Krist(inauak)! Non
daukagu zentzuna? O neure Jaungoiko ona! Ezin euki ginaike eskusarik,
esanik ez gendula jakin Infernuko tormentuen espantagarritasuna. Ez,
Krist(inauak), ez; bada, zer klaruago adierazo leikez Jaungoikoak, Berak
Profeta Santuen aoti adierazo dituzan baño? Alan Amos Profetiak gedar
egiten dau: «Ai zubei, bizi zarienak aberastasun andietan Sion santuen
erdijan, sartuten zarienak soberbija edo arrotasunagaz Israelko etxian, lo
egiten dozuenak oietan eta zikinduten zarienak lujurietan euretan!».
Onegaz ai lastimosoonegaz zer adierazo gura dau, ezpada mundu onetako gauzetan biotza ifinirik daukenen kondenazino ikaragarrija? Ezta
gitxiago errukituten Job Santuba dinoanian Zeruko argijagaz pekatuban
bizi dirianakaitik49: «Bizi dira poz eta kontentu, igaroten dituez egunak
jolas eta munduko dibersinoetan, eta beñgo baten jatsiten dira Infernuetara». Baña guztien artian Jesuk(ris)to geure Maesu onak ikusirik Jerusalengo urija negar egin ebanian beragaitik, zer irakutsi gura euskun,
ezpada berari itxaroten eutsen errukigarrizko kastiguen anditasuna? Zer
esango zeunke, ikusten bazendube mediku guztiz jakintsu batek ikusirik gaisoa negar egiten dabela? Bada, zer? Usti dozube, dinautsubet orain
S(a)n Juan Kris(ostomogaz), usti dozube Profetak, [A]postoluek eta Jaungoikoa bera burlezar dagozala? A! Eztago burlerik non guztien dan kastigua. Lastima gogorrez bere, leku onetan dagozan askok, edo bai batzuk, sufriduko biarko dabe Infernuko subaren tormentu guztija.
Baija, o Jaungoiko maitia, ezta izango ez berorren erruagaitik! Ez,
Kristi(nauak), ez. Jaungoikoak egin dau biar dana baño geiago geu
libretako pena oneitarik. Ez bakarrik zematu dau ainbeste bidar pekatarija konbertidu din bere juizijoen gogortasunagaz, baita bere erakutsi
deutsez bere miserikordijaren aberastasunak eroateko beragana. [I]txadon deutso pazientzian, konbidau dau ontasun eta pazientziaren aberastasun oneikaz penitentzijara; bada, zer geiago egin eukian? Zer geiago?
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Eta ezpadozu au guztijau ezagututen, pekatarija, erdu ja azkenian, erdu.
(*)50 Baderitxazu51, pekatarija, zerbaist bere Pasinoa ikaragarrijagoa egiteko falta zala, zerbaist zeu bigunduteko oraindo falta dala, ikusi egizu.
Eztau, dinautsu S(a)n Bernardok, biar zana baño geiago zugaitik igaro?
Baia geratu bajako odol-tangada bat bota baga, erdu kruel pekatarija, jo
egizu, akabadu egizu beragaz. Baija, zer gura dot esan, Jesus maitia,
ezpada eldu dala bere kabu edo azkenera pekatarijen gogortasuna,
pekatarijen esker gaiztoa berorren kontra? Bai, Kat(olikuak); zuben maldizinoak, eskandaluak, zeubeen pekatu loiak, pentsamentu, gurari eta
berba luxuriazkoak barriztuten daude Judeguak Jesuk(ris)to Kurutzian
jositian egin eudien pekatua. Baija, a pekatarija! Zeuk ikusiko dozu au
Jaunau berau, noen Pasinoa eta Eriotzia barriztuten dozun zeure pekatuakaz eta egunerik egunera konfesinoa luzetutiagaz, zeuk ikusiko
dozu, dinot, zeure juez ikaragarrija eginik. Pekatari loia, etxe atako sartzaijeria non anbeste bidar pekatu egiten dozun, aren personiaren tratua
nogaz konbersazino pelleburuzkoa eukiten dozu[n], eztozuna itxi gura,
zuk ikusiko dozu zeure juez bengaijakoa eginik. Zuk bere bai, pekatari
ekandu geiztoko, a ekandu zitela zeure gorputzegaz porkerija egiteko,
a ekandu zitela berba loijak esateko, murmurazinoa eta biraoak egiteko
eztozuna largau gura, zeuk ikusiko dozu zeure juez ikaragarrija eginik.
Munduari jarraituten deutsezuen guztiok, zeubok ikusiko dozue zeuben
Salbagillia, noen Kurutziari ain amodijo gitxi deutsazuen, zeubok aituko
deutsazue egunen baten, baija Berak ikaratu eta bildurtuko zaituezee.
Eta nor da, dinautsue Malakias Profetiak, bere etorriaren eguna pentsadu leijena, eta nor orduan Bera ikusten egon aleitekiana? Bada, izango
da52 orduan Bera guztija manatuten daben su bat legez. Eta nor izango
da zuen artekorik, esateko Isai(as) Prof(etak), nor sufridu leijena ain ikaragarrizko suba? Quis poterit de vobis...? Bago zuen artian inor egon leitekiana ain espantagarrizko eta arrigarrizko goritasunen artian? Esan egidezu zuk ezpabere, andra delikada baija ain murmuradore eta biraotija
zariena, esan egidezu dinot: ezin euki badozu atzamar punta bat abemaria bateko denporan kandela baten garrian, zelan eukiko dozu gorputz eta arimia, guztija kiskelduten zariala Infernuko espantagarrizko
sutegijan beti, kontsueluen esperantza baga? Quis poterit habitare de
vobis cum igne devorante?
Baija ez, Jauna. Ikusi deigun eta begiratu deijogun orain zelan dagoan geu kontsoletako estaduan; aitu deijogun eta ezautu deigun Jaungoi50
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koaren bildots mantso bat legez, zein etorri zan munduko pekatuak
kenduten. Berorregana eta berorren odol santura goaz, eta apeletan
dogu: Orreik esku eta oin zulatuok, orreik zauri edo herida errukigarrijok, buler guretzat idigiorrek, guztijak eskatuten daude miserikordija. Ze
negar izan leiteke asko neure orain arteko itxutasunen sentimenturako?
Ze negar, neure pekatuak jakinik izan diriala berorren erijotziaren motibua? O ene bijotzaren gogortasuna! Kendu begi niganik arrizko biotzau,
emon begit biotz aragizko bat, biotz bigun bat urtu diten berorren amodijoa. Emon begit berorren biotzori oraintxe esan deiden beragaz: Neure Jesuk(ris)to, etc.
[TARTEKATURIKO ERANSKETAK]
(1)53 ¿Cuál es, pues, entre todos los tormentos del Infierno, para
n(uest)ros sentidos el más espant(o)so y terrible? Es a mi entender, por
lo q(u)e toca a los sentidos, el fuego, etc.
... a mucho más llega aquella terrible y espantosa fuerza y actividad
del fuego del Inf(iern)o.
Sí, en este mundo Dios todo justo y poderoso ha dado alguna muestra o seña de su justi[ci]a y enojo, etc., pero nunca ha hecho manifiesta
toda su justicia y venganza al pecado, como dice Job: Non infert...
(2)54 En aquel fuego cada sentido tendrá su tormento y pena, más
de lo q(u)e podemos nosotros imaginar. Y para q(u)e lo veáis algo más
en particular: los ojos, aquellos ojos lascivos q(u)e acá se deleitaron en
vistas y miradas indecentes, serán atormentados sobremanera en aquel
fuego con no ver a su luz, sino aquellos horribles y espantosos instrumentos q(u)e preparan los demonios para executar en los condenados
los más inauditos y más crueles martirios y tormentos. Sólo puede
entender esta pena de algún modo quien sugiere el odio mortal q(u)e
nos tienen los dem(onios)55 especialmente a los Crist(ianos), y a más su
terrible crueldad y el poder q(u)e tienen del Altísimo como ministros de
su justicia. Verán también la figura espantosa de los mismos demonios,
q(u)e es tan horrible q(u)e se cuenta de S(an)ta Franc(is)ca Romana
haberse atemorizado tanto con la vista de un dem(oni)o, q(u)e dijo: «Si
estuviera aquí encendido un horno de fuego y metal derretido, me arrojara en él por huir de vista tan abominable». ¿Q(u)é pena y horror, pues,
causará el ver allá millares de ellos q(u)e vienen al condenado con la
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libertad q(u)e tienen para atormentarle? Mas fuera de estas cosas q(u)e
sirvan para más pena y tormento, no podrán a la luz de aquel fuego ver
otra cosa alguna, y así es llamado en la S(an)ta Escrit(u)ra el Infierno,
lugar de tiniebla y de horror, de muerte; pues aquel fuego tiene casi en
supremo grado virtud de quemar y abrasar, mas no de alumbrar, como
dice S(a)n Basilio. Los oídos abiertos en esta vida para oir palabras feas,
chismes, murmuraciones, y cerrados para oir la palabra de Dios y consejo de los mayores, serán atormentados en el fuego del Infierno con
los ayes, gemidos, lamentaciones y desesperación de los condenados,
con las irrisiones, contumelias y desprecios sempiternos de los demonios, q(u)e les han de penet[r]ar hasta el fondo. El mayor amor de una
madre en cama regalada se convierte en impaciencia cuando un niño
no cesa de berrear una noche; ¿pues q(u)e será haber de padecer en
cama de fuego gritos, aullidos, estruendos y perpetuo martilleo de los
demonios sobre los cuerpos de los condenados, (*)56 las execrables
blasfemias y maldiciones en q(u)e prorrumpen aquellos malaventurados
con las perfecciones de Dios, contra María S(antísi)ma y los Santos?
También habrá para el olfato su pena en aquel infernal fuego en q(u)e
se juntará la hediondez toda de este mundo. A más de esto los cuerpos
quemados de los condenados despedirán tan pestilencia, hedor, q(u)e
si Dios sacara un condenado del Infierno y lo pusiera sobre la tierra,
bastaría, dijo S(a)n Buenav(entura), para apestar todos los hombres y
animales del mundo. ¿Q(u)é será, pues, allá donde se hallan tan asombrosa multitud de cuerpos incendiados, y unos con otros tan pegados
como la cal está con la piedra en la pared? Pero así convenía q(u)e en
pago de los ilícitos odores q(u)e en este mundo usaban para hacerse
agradables a otros amantes, padezcan tal intolerable hedor, como dice
el Prof(e)ta Isaías: Et erit pro suavi odore fetor.
Mas entre esto el paladar, q(u)e aquí quebró el ayuno varias veces
y fue el instrum(en)to de la gula, embriaguez, probará allá de plomos y
metales derretidos a la fuerza de aquel voraz fuego. ¡Ay de vosotros los
q(u)e os emborracháis! El vino q(u)e gustaréis será la hiel de dragones
y el veneno de los áspides criados en aquel fuego. Fel draconum vinum
eorum, et vinum eorum, et venenum aspidum insanabile. Mas no servirá para quitar la hambre canina q(u)e padecéis, ni la sabrosa sed [en]
q(u)e os consumiréis, sino para aumentarla extrordinariamente en
medio de lo ardiente de aquel infernal fuego. No se les concederá jamás
una sola migaja de pan, ni una sola gota de agua, como es verdad q(u)e
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nunca se le ha concedido a aquel Rico condenado del evang(eli)o,
aunq(u)e ya ha cerca de dos mil años q(u)e lo está rabiosamente suspirando. Si aún un día, pues apenas se puede sufrir sin algún alimento y
menos sin bebida, ¿quién tendrá sufrimiento para estar por siempre
rabiando de hambre y sed, sin esperanza alguna de tener el corto alivio
de una sola migaja de pan o el infeliz refrigerio de una sola gota de
agua? Esto podréis inferir vosotros y vosotras q(u)e tenéis por tan largo
un día de ayuno, q(u)e no tenéis valor para mortificaros un poco cuando tenéis un poco de hambre o de sed, sino q(u)e inmediatamente queréis satisfacerle comiendo 3 o cuatro veces al día, q(u)e alegáis mil escusas frívolas para excusaros de la ley s(an)ta del ayuno57 y aun también
de los pocos días q(u)e han quedado de abstinencia o vigilia. Pero ello
es cierto, q(u)e si aquí no hacéis penitencia, tendréis q(u)e hacerla sin
remedio alguno en el terrible fuego del Infierno. Nisi pænitenti[am]...
Por último el sentido del tacto, sentido el más bruto entre los demás
y derramado en todo el cuerpo, será a quien le corresponda el mayor
tormento en aquel infernal fuego. Haced cuenta q(u)e a un niño q(u)e
hizo una acción deshonesta con una niña, le metiesen en carnes en una
arca de bronce todo ardiendo y rusiente; q(u)e a un adultero q(u)e me
está oyendo, le atenaceasen con tenazas de yerro ardiendo todas sus
carnes; q(u)e a una doncella q(u)e está aquí y ha pocos días que tuvo
acciones feas con Fulano, rayaban su inmundo cuerpo con rayos de
yerro rusiente y peinasen con uñas de hierro encendido; q(u)e a aquellas otras mujeres q(u)e sin reparo, no solamente delante de otras sino
también delante de los hombres, se desnuda[n] para bañarse, las metiesen en unos baños o horribles tanques de azufre ardiendo q(u)e las
sepultase a todas. Haced cuenta q(u)e a aquella otra q(u)e vanamente
adorna su cuerpo con escándalo de los próximos por los cabellos ensortijados, q(u)e S(a)n Pablo reprende en las mujeres cristianas, tuviese
también de ser arañada con puntas o peines de hierro ardiendo q(u)e
le arrancase[n] toda la cutis y cabellera; q(u)e los collares y manil[las] se
convertesen en fieras culebras q(u)e se le enredasen en el cuello y
muñecas; y q(u)e las otras partes del cuerpo q(u)e torpemente descubre para ruina espiritual de otros, y las mejillas q(u)e tanto se lava con
el mismo diabólico fin, a más de ser estrujados con plomo derretido,
fuesen presa de las más penzoñosas vívoras y más horribles serpientes
q(u)e les arrancasen y les comiesen aquellas inmundas carnes con q(u)e
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a tantos engañaron. Haced cuenta q(u)e a que otro58 q(u)e se acuesta
con la Man59, hiciese el Demonio el sacrificio q(u)e se cuenta hizo con
un ecclesiástico, q(u)e apareciendo allí mismo el Demonio le sacó de el
lado de la mala mujer, le aspó con un asador de garfios y le asó vivo a
fuego lento, dando lastimosos alaridos pero sin poderle socorrer sus
amigos q(u)e lo veían. Haced por último cuenta q(u)e a aquellos hombre y mujer q(u)e torpemente se juntaron, los arrojasen en una cama de
fuego o de bronce ardiendo, y hecho ya fuego, cubiertos y sepultados
en él. Haced, digo, tod[as] estas cuentas; pero todo esto sabed (q(u)e ni
es sombra para aquellos tormentos) q(u)e tendrán en el fuego infernal
el sentido de el tacto de los condenados. (*)60
Todo esto y mucho más podemos entender cuando nos dice la
S(an)ta Escri(tura)61 q(u)e habrá en el Infierno estanques de fuego, de
azufre; espadas de dos filo[s]; crujir de dientes, lloros, hambre, sed; criaturas q(u)e ha hecho para tomar venganza del pecador; hiel de dragones, veneno de áspides, culebras, dragones, escorpiones; mazos terribles, tempestad de granizos, y otras muchas semejantes expr[esi]ones. Y
la virtud de todos estos tormentos y sus instrum(en)tos se ha[n] de hallar
en el fuego del Infierno, haciendo sentir su dolor real y verdaderam(en)te al cuerpo q(u)e le toca. ¡O terrible y espantoso fuego!
(3) Daukie biar dauden argija ezagu[tu]teko zer galdu dauden Jaungoikoa galduagaz. Ezagututen daude galdu daudiela ondasun guztija arimientzat dana: euren Jaungoiko Salbadoria, euren Glorifikadoria, euren
Aita, euren kontsuelu, euren Artzaina, euren azkenengo fin miragarrija.
A! Ezaugutu ebanian Esauk galdu ebala bere aita Jakoben bendizinoa,
guztija izan bazan negarra eta zizpurua, zer pena, ze min eta ze dolore
ezta izango kondenaduentzat, ikusirik apart[ad]urik Jaungoiko bere Aita
maitiaren bendizinorik, bere amodijorik, eta bere maitegarrizko probidentzijaganik? Itanduten badeutsegu kondenaduai, dino S(a)n Juan
Kris(ostomok), zer tormentu dan apartadurik egotia Jaungoikoaren aurpegirik, erantzungo dau Luziferrek Infernuko beste tormentu ikaragarri
guztijak bere ez diriala ezer onen aldian. Ezaguturik, bada, zenbat bere
lagun izan zirianak logradu daudien Jaungoikoaren zorion guztizko bendizinoa, eta berak galdu ebala gustu zikin edo ezerberezgaitik; ezaguturik bera legez pekatari izan zirian asko, baia penitentzija egin eudialako
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denporaz diriala [o]rain Jaungoikoaren seme maitiak eta dagozala guztizko go[z]aldi, zorion eta neurri bagako glorijan, amurruturik eta [e]rnegadurik biortuten da. (*)62 Y diciendo estas cosas, (...) a levantar los ojos
de su alma a la Gloria de los Cielo[s] q(u)e poseen los (...), mas se halla
sin luz alguna de esperanza para poderla alcanzar y poseer. Tiene, sí,
suficiente conocimiento para conocer la (...) dicha y felicidad q(u)e es
poseerla, y la suma desventura sin felicidad q(u)e es no poderla poseer. Conoce q(u)é es lo q(u)e tenía teniendo a Dios, pues tenía todo bien;
y q(u)é es lo que no tiene no teniendo a Dios, pues tiene todo mal.
Conoce por tanto cuán infeliz y desventurado es, y cuán feliz y dichoso podía haber sido. Conoce donde se halla ahora, y donde podía
haberse hallado. Y viendo esta terrible diferencia: «¡O lugar (...)toso!
–exclama–. ¡O fuego espantoso donde me hallo (...)ado, y o reino celestial, o lugar de toda dicha y felicidad donde podía haberme visto ahora! ¿Pero es posible q(u)e te haya perdido por un (...) gusto, por una
pasión?». En esto se acuerda q(u)e otros (...) menos medios q(u)e los
suyos, se aprovecharon y salvaron. «¡O infeliz y desgraciado! (...) la misma misión tuve yo q(u)e Fulano, la misma ocasión de hacer conf(esió)n
general y convertirme q(u)e mis vecinos y amigos. Pero, ¡o (...) mía!».

62

Testu barruko oharra: Sigue el párrafo. [Aurrerago:] [Et]a barruko zentzun guztijak tormentuan irikiten daukezala.

2
DOCTRINA

SOBRE EL

SÉPT(I)MO MAND(AMIEN)TO

Jesús, María y Josef
Non furtum facies. Ex. 20, 15
Zazpigarren Mandamentuak gauza bi eragozten deuskuz: inoen gauzarik ez artutia, eta ez bere inoen gauzarik beragan eukitia jaubien
borondatiaren kontra. Ain aurraturik badago, bada, gizona pekatu originalagaitik inoen gauzak artuteko, geijago oraindo egoten da atzeraturik
kendu dituzanak biortuteko. Orregaitik bada, gaur lotuko naz adierazoten inoen gauzak biortuteko daukazuen obligazinoe estuan; irakatsirik
onetarako gauza guztijak ezpadira bere, baia bai aek sarrijago jazoten
dirianak, eta zeintzuetarako ifinten dituez milla atzerakuntze edo eskusa gizon itsutu askok. Ain da biar, Krist(inauak), biortutia inoen gauzia
bere jabiari1, ze eztago parkazinorik, S(a)n Aug(ustinek) Eskriptura
Sagr[ad]u guztijakaz2 dinauskuna legez, ezpada biortuten inoen gauzia,
orain daukela batek ostu dabelako, edo bai biar eztan moduan irapazi
dabelako. Eta guztija esatarren, jakinik batek gauzia inoena dala, ezin
euki leike ez eukirik onetarako bere jaubiaren borondatia. Non dimititur pecatum nisi restituatur ablatum.
Guztiz dira asko, Krist(inauak), daukiena inoena. Eta ziago egiteko
gauzau, daukie inoena ezteudienak biortu kendu eudien gauzia, bera
gastau badaude bere; egin deutsienak inori zerbaist kalte borondatez eta
ezteutsianak beste ainbeste biortu kaltia osotuteko; dauke inoena jaubiaren borondatez kontra, zorrak bere denporia edo plazua eldurik pagetan ez dituzanak al daijiela, arkijenak dagozala onetan gure eta gure ez
itxoroten. Eta jakin biar da, Krist(inauak), biar dan denporan zorrak ez
pagetiarren kalterik badatorkijo artuben daukenari, biortu biar jakaz
oneik kaltiok bere; baia kalterik ezpadatorkijo bere, biar da bere denporan zorra pagadu, ezpadau artuen daukenak epia emoten borondate
osoagaz. Onetan faltetan daude eta dagoz pekatuan aek zordunak,
zeintzuek darabildiez euren arkijenak joan edo etorri pazientzija galdu-
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rik; eta askotan euren zorra pagadu biarrian, aserratuten dira eskatuten
deutsienian, esaten deutsie biarbada milla pikardija. Eta alan dagoz koitedu asko, bildurrez askotan eskatuten ezteudiala zor deutsiena. A errukija! «Baia, aita, badaukat nik intentzinoe edo gogua pagetako –(erantzungo deust batek)– zor dodana, baia eztauket zegaz.» Auxe da kasi
geienen eskusia. Baia ezeitiezan onetan asko legez engañadu, irakutsiko deutsuet onetan jakin biar dana.
Egija da, Krist(inauak), Jaungoikoak eztabela aginduten ezin egin leijen gauzarik. Alan, ezin inondik batek biortu leijenian, atzeratu legi biortutia al daijen denporarako; eta orduan eztago zek galazo leijen konfesetia eta beste sakramentuak artutia, eukirik borondatia biortuteko al
daienian. Baia ezin biortu izatia norberen erruz bada, eztago orduan
bere kontzientzijan libre. O zenbat onango jazoten da[n]! Eztago zegaz
zor dana pagadu, baia billatuko da ardaorako, jokorako, merijendetarako, erromerijetarako, eta zeuben buruak ederrik eta umiak3 apaindurik
erabilteko. Orretan emoten dozuena gordeko bazendue, eukiko zeunkie
benturaz zegaz emon bakotxari. Eta alan bada, jakin beije zorrak daukiezanak, edo beste edozein modutan daukienak zer biortu edo errestituidu, ezpadauke zegaz pagadu, gitxitu biar dituezala biar-biar ez dirian
gastuak: itxi tabernan egiten dirian gastuak, itxi egingo leukiezan erropa barritxu asko, itxi zenbat al deijen beste modutan gastetako dagozan
okasino asko. Ezpadabe alan egiten, dagoz beti pekatu mortalian, dira
utsak euren konfesino guztijak; eta emen pagetan ezteudiana pagaduko
dabe Infernuko eternidade guztiko tormentuan, bada ezta parkatuten
pekatua biortu baga gauza kendua, ostua edo deungero irabazija. Esateko ostera bere Legien Erreglau: Non dimi[ti]tur pecatum nisi, etc.
Ezta, bada, asko, Krist(inauak), eukitia intentzinoe edo gogua biortuteko edo pagetako biortu edo pagadu biar dana, inondik al daijenian
batek; zergaitik ze gaur ondo egin al balegi, ezta biarko egunera atzeratu biar. Zakeo eritxan Ebanjelijoko gizonak, konbertidu zanian bere tratu deungetarik, ez eutsen esan J(esu)krist(ori) «Biortuko dot, inori ezer
kendu badautsat, lau bidar geijago kendu deutsedana baño bijar edo
etzi», ezpada «Biortuten deutsat ja». Et si quid aliquem defraudavi, etc.
Alan, ezin dabenak biortu edo pagadu b[er]tati osoan, baia bai zati bat,
zatija biortu biar dau bertati4. Ex(enplu)g(arri). Zor dituz batek 100
erriel, eta bakarrik daukaz 10 biortu leizena; oneik biortu biar dituz, eta
alan bestiak al daienian.
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Esan dot biortu edo errestituidu biar deudiala inoena daukien guztijak, eta alan diriala ezer kendu deudien guztijak, zerbaist kalte ondasunetan inori egin deutsianak, zorrak daukiezanak. Baia izanik ezer ostu
deudianak arako arapar dabiltzezan txori gaiztoak legez, zeintzuek bein
euren [...] sartu dana baratxe soltauko daude, orregaitik bada, argijago
edo klaruago adierazoko dot nortzuk dirian biortuteko edo errestituzinoa egiteko obligazinoan dagozanak, ezer kendu edo eroan deudialako
edo zerbaist dañu egin deudialako; bada buru oneitarik dator biortuteko obligaziñoa, teologuak irakasten deudiana legez. Ezin guztijak esan
leikez, bakarrik esango dodaz sarrijen ikusten dirianak eta ardura gitxiago artuten dituezanak. Dagoz, bada, biortuteko edo errestituzinoa egiteko obligazinoan, euren tratuetan zerbaist geijago daroienak, edo beste
moduren baten, eurai ez jatorkiena artuten daudienak, edo bai alango
tratuetan iñor engañadu deudianak. Alan saldu edo erosteko tratuan
daroienian salduten dabenak gauziak balijo daben baño geijago erositzailliak eztabelako ulartuten alango gauzan, eta bardin erositzailliak
balijo dabena baño gitxijagoan erosten dabenian5 saltzailliak ulartuten
eztabelako, edo ulartuten badau bere, saldu biar dabelako bere estutasun6 edo premiñetarik urteiteko, geratuten dira alan bata zein bestia
obligazinoan biortuteko zer geijago eroan daben. Kontu bada,
Krist(inauak), arako plazan esaten dirian guzurrakaz, ainbeste edo geijago opa deutsuela, ainbeste edo geijago urtenik dagoala gauzia... Bada,
zenbat bidar jazoko da zeuroen guzurrakaitik7 ekartia erositzaillia emoten osteran[tzi]an emongo ez eban prezijoa, eta alan sartutia zeubok
mille enbarazuten biortu biar badozue edo ez? Alan bere salduten daudienak gauza ustela, deungia edo markauba ona balitzan legez onaren
prezijoan, baita balijo daben baño geijagoan salduten dabenak diru
epian edo fijaurik emoten dabelako, baita bere balijo daben8 baño gitxijagoan erosten dabenak diruba eskuban emoten dabelako; bardin
biortu biar daude zer geijagogaz geratu dirian justizijak eskatuten ebanerik.
Baia onetarako jakin biar da iru prezijo daukiela gauzak: geijena, gitxijena, eta one[i]n bijen erdija. Ex(enplu)g(arri). Berrogei da gitxijen
balijo dabena gauza batek, berrogeta sei geijen balijo dabena, eta one[i]n
artian dagoana, au da, berrogeta iru, da erdikoa. Orain bada, salduten
bada gauzia prezijo geijenik gora, edo erosten bada bere prezijo gitxie-

5
6
7
8

Geuk zuzenduta: dabenian erosten dabenian > erosten dabenian.
Idem: estutatasun > estutasun.
Jatorrizkoan: guzurrakgaitik.
Ostean zuzenduta: dabena > daben.

70

BIZENTE SARRIA

nik bera, edo diru epian edo eskuan emoten dalako, egiten da injustizija eta biortu biar da zer eroan dan geijago. Baia salduten bada prezijo
geienian edo erdikoan, au da, berrogeta seijen edo iruan, izanik oneik
gauza baten prezijo andijena eta erdikoa, salduten bada, dinot, epian
emoten dalako prezijo9 erdikoan edo andijenian, eztago injustizijarik eta
eztago orduan zer biortu. Bardin izanik gauza baten prezijo baxu edo
gitxijena berrogei, erosten bada gitxijagoan, dago obligazinoa osotuteko
prezijoa bere justuragiño. Baia izen arren gauza baten prezijo andijena
berrogeta sei, ero[si] leike berrogeta iruan, baita bere berrogeijan, oneik
badira prezijo erdiko edo medianua, eta txikerren edo baxuena; erosi
leike, dinot, prezijo oneitan dirua eskuan emoten dalako, eta alan
orduan eztago zer biortu, bada prezijo andijenian, erdikoan edo baxuenian libre da bakotxa saldu-erosi egiteko.
Baia begiratu biar dozue, Krist(inauak), noganik eroste[n] dozuen
gauzia, bada erosten dabenak lapurraganik gauza osturen bat, dauko zer
biortu gauzia bere jabiari, eta ezin eskatu leijo ezer lapurrari emon deijen prezijoagaitik; berak dauko errua jakinik ostua dala erosi dabelako.
Eta bardin da, K(ristinauak), erosten danian gauzaren bat sospetxiagaz
edo dudiagaz ostua dan edo ez; ziertu ezpadaki bere, au sospetxau dago
geijenian erosten danian guresoen azpijan dagozan umiakanik10, otseinakanik11 etxeko gauzak... Norberen kontzientzija da onetan erregla
artezena. Ez egijozue sinistu dinautsuenian ezteutsela egiten biar dan
erroparik eta atarako artu deudiala garija…, bada osterantzian, jazoko
jatzue biortu biarra gauzia euren guresoai edo ugazabai, eta beste aldeti, geratutia emon zenduen prezijo bagarik. «Jauna, bere prezijoan erosi
nendun.» Ezta inporta; begiratu biar zendun zala a sospetxazko personia, eta alan, agaitik daukazun kaltia zeuri ez inori esan biar dautsazu,
Legeko [Err]eglak irakasten deuskuen legez. Damnum quod quis sua
culpa sentit, sibi debet non aliis imputare. (Reg(ulæ) Jur(is) 6, Reg(ula)
8612.) Biar dabe errestituzinoa egin bere tratuan tranpa edo engañua
egin dauden persona guztijak, gura badabe arimen salbazinoa.
Ex(enplu)g(arri). Tabernerak eta beste alango ofizijokoak nastau badaude ardaoa uragaz…, edo emon badaude neurrija txikerragaz... (luze
izango litzateke onelako tranpa guztijak esatia, baia egunen baten agartuko dira), daukie, bada, zer biortu alan deungero irabazija, eta biortu
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edo errestituzinoa egingo dabe; badira geijenian batzuk bezeruak, emonik ainbet geijago neurrijan edo pisuan, zenbet gitxijago emoten eban
leenago, guztija gitxi bet gorabera biortu artegino, eta ez badira batzuk
bezeruak, ezpada bidezkoak edo erbestekoak banakaren baten datozanak, akontsejauko da konfesoriagaz errestituzinoa egiteko moduen
ganian. «Baia, aita, pusketxu bat bakarrik izan da neurrijan faltetan izan
dodana...» Ezta kontua; oneri13 pusketxu bat, bestiari beste bat ostutia,
orixe da modu ona zeu aberastuteko guztijen lepora. Alan bada, puskeka-puskeka elduten danian gauza zerbaisteko edo grabia kendutera,
biar da pekatu mortalian bian biortu. Ikaratu zaiteze nozbait Eskriptura
Sagradiak onen ganian dinoanagaz: Gorrotogarrija da –(dino Jakiturijako libru baten)– Jaungoikoaren aurrian pisu [...] Statera dolosa abominabilis est apud Deum. Eta Legeko beste libru baten dino Jaungoikoak
berak: «Eztozuz eukiko zeure bizijan pisu diferentiak, nagosija eta biar
dana baxen txikerra... Zergaitik ze guztiz gorroto andija deutso Jaungoikoak alan egiten dabenari». Non habebis in sæculo diversa pondera,
majus et minus... Abominatur enim Deus eum, qui facit hoc.
(*)14 Baia ez dira bakarrik, ez, tabernerak, errotarijak… (Ez da ene
asmua ofendidutia inoren personarik, egongo dira ofizijo oneitan bere
persona artezak eta Kristinau onak; baia egon leitekezan legez beste
asko euren ignorantzija gaiztoan sarturik egon gura deudianak, daukedan ofizijoak egiten deust argira ekartia gauza asko.) Ez dira bakarrik,
dinot, ofizijo oneitakoak alan puskaka-puskaka ostutiagaitik biortuteko
obligazinoan dagozanak. Aurkituko dira guztiz asko eskrupulu asko
baga kenduko deudianak auzokoen soloetan gaur aza bat edo bi, bijar
kinpula batzuk, beste egunian egingo dabe bedarrezko zaran batzuk.
Aurkituten dira eskrupulu bagarik egiten deudianak egurra begiratu
bagarik noina dan basoa; egija da errijen basoetan edo exiduetan artu
leijela dañu edo kalte andirik [baga] etxerako biar dana, baia inoen edo
partikularrenen basoetan egiten bada jaubien borondate baga, da ostutia, eta eldurik gitxika-gitxika gauza grabera, da pekatu mortala, biortuteko obligazinoagaz. Aurkituko dira otsein asko kenduko deudianak
orain urdai-zati bat, gero txokolate-bollo bat; ugazabak15 ardaorik ezpadautsie emoten bere, artuko deudianak gaur kuartillu erdi edo oso bat,
etzi beste ainbeste, eta alan konfesino geijenetan. Aurkituko dira benturaz bere dendari eta joskilla ez gitxi, jaztekoa egiteko oielerik enparetan
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dirian zatijak edo erretalak eurentzat gordetan dituezanak jabiari ezer
esan baga, eta au ez bein edo banakaren baten, ezpada sarri egiten deudianak. Aurkituko dira... Baia, ze tranpa eta zenbat onelango lapur azpikoak aurkituten dira guztijak esateko? Guztijak, bada, biar dabe biortu
edo errestituidu alan eroan edo kendu deudiana, eta pekatu mortalen
bian gauza grabera eldu danian. Alan irakasten dau Eleiza Santiak, eta
beste gauza bat esatia galazo eban Inozentzijo Aita Santu Amakagarrenak... Begiratu egizue, Krist(inauak), ze pelleburu andija dan egitia16
norbait gauza txikerrenak bere isilik artutera. Egija da artuten danian
gauzaren bat jaubiak berak eskaturik emongo leukiana, eztagoala alango pelleburu andirik, eta alan, onegaitik otseinak eta etxeko familijakoak nozipenian artu arren isilik edo errorija, edo eurai jateko egunero
emoten deutsien gauzetarik, eztala pekatu mortala; baia orregaitik bere
ezta ondo egina, ezpadago nezesidaderik. Baia ugezabak bere obatoago egingo daude onango okasinorik ez emotia: zenbat andijagoa dan
estutasun edo miserija, geijago da beste aldeti kenduten deudiana. Alan
ezagutu daude ugazaba ask[ok].
Eneuke gura, Krist(inauak), laarregi geratu guztija adierazo gurarik;
eta tranpa guztijak, nok adierazo leikez? Baia dagoz oraindo ezin esan
baga itxi legizen tratu deunge batzuk, zeintzuetan ez deude ustiko benturaz askok errestituzinoa egiteko obligazinorik. Onetarik bat da dirua
edo beste gauzaren bat prestetia geiago prestau zana baño edo interesegaz biortuteko kondizinoagaz. Pr[es]tau zanerik17 geijago eroaten dana
da ostutia, eta alan dago biortuteko edo restitui[du]teko obligazioa. Bai,
Krist(inauak), au da Jaungoikoaren Legiak eta Eleiza Santiak irakasten
deuskuna; eta au berau ain da gauza ezauna errazoia daukienen[a], ze
jentilak eurek federik ez [dau]kienak bere begiratuten eudien lapurreri
gaiz[to]ena legez prestetan danetik geiago eroatia. Itxirik beste asko,
Erromar atxinako jentilak, euretariko jakintsu batek dinoana legez, beste lapurrai bi pagarazoten beutsien, atan interesa eroaten eudenai edo
usureruei launa pagarazote[n] eutsien. Eta oraintsuagoko denporeta[ra]
eldurik bere, Turkuakaitik18 irakurri do[gu] ez dituezala olango lapurrak
admitidu gura euren mezkita edo guzurrezko e[lei]zetan. O ze lotsarija,
Krist(inaua)k! Ez egizue esan, bada, geure lotsiagaitik beste askok bere
alan egiten deudiala, bada askoen bidia ezta salbazinoko19 bidea. «Nor
izango [da] –itanduten dau Dabid Errege Santuak– igongo dabena20 Jau16
17
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naren glorijazko mendira?» E[ta] beste gauzen artian dino: «Eztabenak
prestetan dirua interesera». Qui pecuniam suam... Eta ez bakarrik da
pekatu biortuteko obligazinoagaz emotia edo dirua edo beste gauzaren
bat ordiagaz, zerbaist geiago ekarteko kondizinoagaz; baita be[re] bardin prestau edo fijaurik emoten danian zerbaist, ifinirik kargaren bat
fi[ja]urik artuten dabenari. Alan ej(enplu)g(arri): Taberneriak fijetan deutsenian dirua edo ardaoa inori, bere tabernarik gastetako kargiagaz;
errotarijak artoa, bere errotan eioteko kondizinoagaz; denderuak bere
dendarik erosteko... Oneik guztijok dira tratu deungak, eta dakarde biortuteko obligazinoa zer geiago eroan dan, edo zenbatian artu leien edo
estimetan dan ifini jakan ka[r]gia.
Baia orregaitik bere, au guztijau alan izen arren, jakin biar da jazote[n] dala batzuetan pekatu baga eroatia zerbaist geiago prestau dana
baño, et[a] alan eztago orduan biortzea edo errestituzinoa egiteko obligaziorik. Gauzak edo motibuak zerbaist geiago eroateko dira norberak
eukiko daben kaltia, edo galazoko jakan irabazija prestetan dabenerik.
Ex(enplu)g(arri). Dauko batek dirua a[r]tuan, garija merke doianian erosteko etxerako biar dabena; eta alan, ordu[an] dirua prestetan badau, erosi biarko dabelako gero karuago, dauko kaltia; bada orduan da errazoia
prestaurik artuten dabenak abonetia a kaltia. Eta bardin: dirua dauko
batek uzentaurik zerbaist irapaziko21 daben tratuen bater[a]; prestetan
badau, galazoten jako tratu atako irabazija22, bada orduan eskatu le[ijo]
prestetan deutsenari on egin deijola irabazteko eukan ustijak, jakintsuen
ustez monta daben gañe. Baia au guztijau prestau orduko agertu biar
ja[ko] alan artuten dabenari, bada benturaz karga onegaz ez deutso konturik izan[go] aganik fijaurik artutia. Eta artez esatarren: onelango okasinoetan bere g[u]ra dabenak guztiz seguru ibili, kontsultau liteke konfesoriagaz, bada, geratuteko bat bere kontzientzijan libre orduan bere,
gorde biar dire kondizino batz[uk], eta ez ibilirik Jaungoikoaren bildurra
aurrian dabela. Ezta ain errez guztij[a] ondo gordetia. Neure entzula guztiz maitiak, idigi daiguzan kodizijak eta interesak23 itxiten deuskuzan
begijak, eta gogoratu deigun beti, eztala irabazi egiazkoa24 edo [bior]tu
edo osterantzian geure arimia kondenetako izango dana. Dagoz, ezin
ukatu [le]ike, errazoe justuak batzuetan interesa eroateko, eta alan,
eztaukagu uste juizijo txarrik zer egin, beste batzuk badakusguz daroiela. Batzuetan, dinot, b[a]ia eztagoz usti dogun guztietan. Daukenian
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batek dirua bere kofrian, edo ostarantzian irapaziko daben tratuen baterako uzentau edo destinau baga, uzentaurik badauko bere baia badauko beste aldeti zegaz egin a irabazija, zelan ifini legi orduan interesa eroateko errazoe edo motibutzat25, eukiko daben kaltia, edo galazoko
jakan irabazija? Esango deust beste batek: «Niri emot[en] badaust zer geijago prestau zan ganera, da bere borondatiagaitik, nik estu[ta]sunik ifini
baga». Auxe da askok edo benturaz geijenak esango deustiana. Baia
[esan]go deutsuet, itxutu ez zaitiezan, onetan dagoana: Egija da, emoten
badau prestaurik artuten dabenak bere borondate guztiz osoagaz eta
bakarrik bere prestutasunagaitik, eztago pekaturik, eta ez alan artu
danen biortu biarrik. Alan irakasten dau S(a)n Tomas doktoriak eta beragaz teologuak. Baia, noz jakingo da alan emoten dabela? Esango deutsuet onetarako, jarraitu legizen jakintsu batzuk dinoena. (*)26 Usti gengi, dinoe oneik, emoten dabela borondate osoagaz prestaurik artu dabena eztanian pobria edo siketerua, edo ezpadau emoten beste batian ez
deutsen prestauko bildurragaitik, eta ez bere fijaurik emoten deutsenen27 eskarijagaitik. Baia ez dirianian aurkituten oneik gauzok edo kondizinook, ezin usti geingijela dinoe, emoten dabela borondate osoagaz;
eta bardin dinoe, fijaurik artuten dabenian preminaz edo nezesidadez
biar dituzan gauzeetarako.
Beste tratu bat, non bere egoten dan usti dan baño geiagotan biortuteko obligazinoa, da jokoa. Baia au bakarrik litzateke sermoi on baten
geija. Usti daude jokolarijak irapazi daudiena edozein jokotan dala eureena; baia, ze deungero usti daudien! Bada, guztiz askotan biortu biar
daude, S(a)n Tomasek irakasten daben legez. Biortu biar dabe lenengo
tranpakaz irapazi eudien guztija; one[i]n artian izaten da bat, joko askotan erakustia bat jokoan eztakijena legez, edo bai gitxi dakijena legez,
eroateko bestia kantidade andija ifintera. Biortu biar dau bere irapazi
dabena, jokatu dabenak gogo edo intentziño baga pagetako galduten
dabena. Azezostian biortu biar da irapazten jakienian gurasoen azpijan
dagozan umiai28, izanik euren gurasoak kontsetiduko ez leukien kantidadia. Aitu egizue ondo, ez dozuenak eskrupulurik ifinten jokatuteko
eta nortzuei al daizuen irabazteko al daizuen guztija. Eta esan dodan
guztija da joko permitidu guztijetan, bada dagoz, Krist(inauak), aitu egizue ondo, joko asko guztiz eragotzijak; oneik dira aek jokoak zeintzuetarako eztau ezer egiten edo bai gitxi balijo dau norberen jakituri edo
25
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habilidadiak, ezpada guztija edo bai geiena egiten dau fortuniak... Eragotzijak dira bere trabiesa guztijak edozein joko jenero[t]an. Tabernetan
bere eragotzijak dira beste lekuetan permitietan dirianak bere; eta alan
eragozten daude Erreñuko Legiak eta Foruak bere, tabernetan jokatutia
nai dala dirua, nai ardaoa, nai beste edozein gauza. Azezostian gauza
jakina da, dagozala berez eragotzijak dirian beste joko batzuk: alan dira
aek jokoak zeintzuetan jokatuten dau batek galdu ezin leijena bere familijaren kalte edo perjuizijo baga; aek jokoak zeintzuei lagunduten deutsien juramentoak, biraoak, kimerak; aek jokoak zeintzuetan igoroten
dituez askok gaubak, edo egun osoak, eta jaije[g]unik e[g]un gei[e]na29.
Olangoak dira aek zoroak, nortzukaitik30 dino Espirit(u) Sant(uak) begiratuten deutsala gure bizitzia[ri] jokorako emon jakun denporia bat
legez. Estimaverunt ludum esse vitam nostram, et conversationem vitæ
positam ad lucrum. Baia onetan ez bakarrik pekatu egiten daude alango jokoak egiten dituezanak, baita bere eurak egiteko etxia edo lekua
emoten deutsienak. Ez dinot neure burutik, Krist(inauak). Emoten dabenak, (alan dino S(a)n Bernardinok), edo bere etxia jokorako, edo bai
maija, edo jokorako biar dan instrumentua, joko atan egiten diriaden
pekatuen da parte. Ezin absolbidu leike konfesoriak, ezpadau kenduten
au okasinoau, eta ezin salbadu leiteke, ezpadau artuten beste bizimodu
bat. Alan berba egiten dau Santu gloriosuak. Berba ikaragarrijak egija
esango bada, eta alango jokoak daukiezanak eroan biar dituezanak
begiratutera euren ganian eta beste bizimodu bat artutera. Eta esan
dodan guztija oraindo gitxi dala, alango joko-lekuak daukiezanak daukie zer biortu edo errestituidu, jokolarijak ezpadaude egiten, euretarik
datorzan kaltiak.
Azkenengo, zerbaist topadu dabenak biortu biar deutso gauzia jaubiari. Onetarako artu biar dau biar dan arduria jakiteko jabia[k]. Agartuten bada, emon biar deutso esan dodana legez, eta ezin estutu leike
jabia zerbaist topasari emon deijontzat, berak gura ezpadau; bakarrik
zerbaist neke artu badau edo gauzia gordetan edo jabia topetan, neke
onen sarija eskatu leike, baia ez ezer geijago, jabiak jakinen ganera
borondate osoagaz zerbaist ezpadautso emoten. Ezpadago ja esperantzarik jabia agartuko dala, emon biar da gauzia edo pobriai edo arimai,
edo mezak ateretako. Baia bera bere pobria bada, akontsejaduko da
konfesoriagaz, eta onek begiraturik bere pobrezia, aplikadu leijo zer
konbenidu dan justizijaren eta karidadiaren legian.

29
30

Ostean erantsita: edo egun osoak > edo egun osoak eta jaije[g]unik e[g]un gei[e]na.
Jatorrizkoan: nortzukgaitik.

3
SERMÓN DE S(A)N ANTONIO DE PADUA.
SERMOIA S(A)N ANTONIÑOEN EGUNERAKO

Memoria eius in compositionem odoris facta opus pigmentarii.
In omni ore quasi mel indulcabitur eius memoria. Eccll. 49, 1-2
(*)1 Ondo guztiz adierazoten da Jaungoikoaren anditasun eta poderijo neurribagia Santuen sendatasun eta obra miragarrietan. Ifini gura
badoguz begijak Atxinako Legeko Santuetan, ze anditasuna irakutsi ez
eban Abraham, Isaa[k] eta Jakob beste Patriarka guztiekaz? Eta ze miragarrija etzan ikusi Moises, Elias, Eliseo eta beste Profeta Santuakaz?
Ondo au guztijau ezaguturik Dabid Errege Santuak, berba egin gura
dabenian Santuen ganian arriturik legez geratuten da, eta bere arritasuna erakusteko dino: «Miragarrija da Jaungoikoa bere Santuetan». Mirabilis Deus in Sanctis suis. Baija ain andija eta miragarrija erakutsi bazan
Jaungoikoa Atxinako Legeko Santuetan, zer esan ginaike, fedeko begijakaz dakusguzanian Eleiza Santiaren gobernurako bere probidentzijak
biraldu dituzan gizon santuak? Fediak Eleiza Santiaren lenengo denporan biar bazituzan gizon batzuk zeintzuek Jaungoikoaren poderijoz jantzirik manatu eta galdu biar eudien jentilidade eta herejija, zelangoak
usti dozue izan ziriala onetarako Apostolu Santuak? A K(ristinauak)!
Goriturik legez Jesukristok mundu onetara ekarri eban karidadezko suagaz, eraxemon gura dabe Bera mundu guztijan. Diruri aurratuten deutsiala Maesu Jaungoikoari mirarizko gauzetan: euren gorputzen gerizia
bere da asko geixoak osatuteko; jente guztija dauke ikaraturik euren
eskuetati Jesus Santuen uzenian egiten dirian señale miragarrijak. Baija
geratu zala esango dogu Maesu Jaungoikoaren arduria Apostolu Santuen
erijotzan, ez biralduteko aurrentzako denporetan Eleiza Santiari gureso
eta ministro santuak, zeintzuben santidade eta mirarijakaz bentzidurik
Infernua, ez ditezan inoz bere atiak eregi Eleiza Santiaren kontra? Ez,
Kristinauak. Denpora guztietan biraldu dituz bere neurri bagako miserikordijak Apostolu Santuen sendatasun eta indarrez jantziriko gizon ba-

1

Hasiera oharra: Principio: Mucho a la verd(a)d se da a demostrar la grandeza de
Dios, y su poder inmenso en la virtud y obras admirables de sus siervos.
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tzuk, zeintzuek ifini dabe obraz Fede Santiaren Mandamentu irakatsi
zituezan guzti eta txikerrenak. Eta euren birtute eta señale miragarrijakaz erakutsi dabe beti Eleiza Santia geratuko dala biktorijagaz, anbeste
inder egiten badaude bere bere kontra Babilonijako semiak; oneik dira
Hereje, Jentil, eta ganeko Infiel guztijak.
Ifini daiguzan begijak gaurko egunian Eleiza Santiak zelebretan
daben Santu gloriosuagan, eta ikusiko dogu au berau. Ja dakizue esan
gura dodala S(a)n Antonino gloriosuagan, non uzena nonbradu orduko
ifinten jaku geure entendimentuen begijen aurrian Profeta, Doktore eta
Apostolu barri bat. Nok2 Apostoluen denporarik al(...)rik eroan dau sendatasun eta glorija geijagogaz euren lantegija, munduko andiki, printzipe eta puebluen aurrian? (Jaungoikoaren berbia prediketan daben alde
guztietan, nai dala errijetan, nai dala printzipe edo erregeen korte edo
urijetan, guztiti da begiratua Eskripturiagaz berba egiteko Jaungoikoen
gizona legez; eta aurratuten naz esatera Jaungoiko Bakarren gizona
legez, bada, eztau bildurtuten gizonen artian egon leitekian bildurra
emon leijon gauzarik arienek.) Eta Ebanjelijoen predikazinoe eta bertako egi andijak markadu dituz señale, birtute eta mirari andijagoakaz.
Ondo au irakasten deusku Eleiza Santan alde guztiti S(an)tu glorioso
onek merezidu izan daben benerazino andi eta miragarrijak; bere uzena guztijen aoetan gozatuten da eztija legez, eta bere akordua bedar
usain ederrez eginiko ubijentu legez da Jaungoikoarentzat, Aingeru eta
gizonentzat. (*)3 Eztago naziño edo erririk, eztago pueblu edo jenterik
noen artian adoretan dan Jesukristoen Uzen Santua non ez dan beneragarrija eta inbokadua Antoni[ño]ena bere. Ikusirik alde guztiti,
Krist(inauak), anbeste S(an)tu glorioso onen imajiñe, anbeste eleiza,
ermit[a]4, altara, kapilla Jaungoikoari bere uzenian kontsagraduak,
anbeste kofrad[i]ja, zelebridade eta funtzino bere honran leku guztietan
dagozanak, anbeste Santu orreri jentiak deutsen debozinoen testimonino, dinot, sartu leiteke norbait benturaz sospetxan egon leitekiala zerbaist larregi edo eszeso jentiak Santu glorioso oni deutsen benerazinoko eta konfiantzako sentimentu b[io]tzekoan. «Nor da au5?», esan leike
batek. Quis est hic? «Zer gauz[a] andiak egin dau? Ze mirari eta ze arrigarrizko gauza ikusi zan bere bizi-denporan eta bera il ezkero?» Au pen-

2
3
4
5

Ostean aldatuta: Nor da > Nok.
Ondo irakurtzerik izan ez dugula eta, ez dugu albo ohar hau transkribatu: Tex(tus)
ut supra. (...)az guztiz (...) sag. (...)ana (...)ez.
Jatorrizkoan: hermit[a].
Ostean aldatuta: Zer egi[n] > Nor da au.
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tsamentu edo sospetxau artu leijela personaren batek esan deutsuet
S(a)n Antonio gloriosoen debozinoen ganian; baia izango litzateke errazoe eta justizija bagako sospetxa bat. Eta bakarrik alan pentsadu leike
eztakijenak Santu onen anditasuna, eztakizenak Santu onen birtute miragarrijak eta aek arrigarrizko milagroak zeintzuez dagoan beterik bere
historija. Bai, Krist(inauak). Ezta beste gauzarik biar bere birtutiak eta
milagroak jakitia baño, ezaututeko au guztijau eta geijago merezi dabela Santu glorioso onek; ezagututeko bere birtute andijakaitik6 merezidu
dabela guztijen beneraziño beretako edo partikular bat, eta bere milagro guztizkoakaitik7 konfiantza bardin bat. Guztija erakusten dau sermoien burutzat artu dodazan berbak: In vita sua fecit monstra, et in
morte mirabilia operatus est; bere bizi-denporan egin zituzan
arrigarr[iz]ko gauzak, eta bere erijotziari lagundu eta jarraitu eutsien gauza miragarrijak. In vita sua..., zeintzuek berbak dinoz Eleiza Santiak San
Ant(onin)o gloriosoari aplikadurik bere mezan. (In Aleluia Misæ S(a)n
Antonii pro ord. seraphico8.) Berba biten, bad[a], batuten dot neure sermoiaren geija: S(a)n Ant(onin)o gloriosoak merezidu dau jente guztijak
berari deutsen benerazino guztija, lurrian bere grazija eta birtutiak distingidu eudialako, lenengo zatij[a]; errazoe andijagaz dauke beragan
konfiantzia, euren premiñetan bere milagroen askotasunak erakusten
dabelako egunerik egunera Z[e]ruan dauken alegina edo balimentua,
bigarren zatija. Santu andi onen benerazinoan eta beragan daukazuen
konfiantzan zeuben [bio]tzak sendatutia artuten dot gogotzat neure sermoian, bere benerazinoag[az] animadu zaitiezentzat bere imitazinorako,
eta bere konfiantziagaz on[e]tarako biar dozuezan grazijak alkantzetako.
Au izan biar da S(a)n Ant(onin)o gloriosuari gaur lenengo barriz egiten
deutsezuen zelebridadian euki biar dozuen intentzinoa, bada au da Eleiza Santiak daukan intentzinoa9 Santuai jaijak zelebretian.

In vita sua fecit monstra, et in morte mirabilia operatus est.
Eccll. 48, 15
Egija da, Krist(inauak), Profeta Santuak Espiritu Santuaren argijagaz
dinauskuna, guztiz honraduak diriala Jaungoikoaren adiskidiak, eta bar-

6
7
8
9

Jatorrizkoan: andijakgaitik.
Idem: guztizkoakgaitik.
Ostean erantsitako iturria.
Ostean erantsita: bada au da Eleiza Santiak daukan intentzinoa > euki biar
dozuen intentzinoa, bada au da Eleiza Santiak daukan intentzinoa.
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din guztiz sendatua euren nagositasuna edo printzipadua. Baija orregaitik bere, izanik bere Santuetan beti miragarrija Jaungoikoa, ez da bere
borondate santua izan ditezala onetan bardinak guztijak. Gura dabenian,
bada, Jaungoikoak erakutsi gizonai bere egija eta justizija, egiten dau
onetarako bere miserikordiazko elekziño bat. Begiz joten edo eskojietan
dituz persona batzuk, zeintzuek bere borondate santuak eternidade guztirik maite dituz; aberastuten dituz birtute guztiekaz, eurekaz eginik gauza ikusigarri bat munduari, Aingeruai eta gizonai argitu deijien Lurrian
bere kandeleru ganian ifiniko argi exetu bat legez. Modu onetan geure
Jaungoikoak autu edo eskojidu daben ministro edo ordeko bat, erakusten dituzela beragan [mun]duari10 Zeruak Lege Zarreko eta Barriko Santuai autortu deutsezan grazija eta doari guztijak, ezta, Kris(tinauak), Santu guztiz andi eta señaladu bat? Eta ezta ondo eta guztiz konbenidu izango, beneradu eta honradu deijiela guztijak Jaungoikoak alan honradu
gura dabena, eta azezostian artu ezkero guztijak Santua beraganik mesede andijak? Orain bada, Krist(inauak), au guztijau aurkituko dogu S(a)n
Ant(onin)o gloriosuagan bere jaijotzako lenengoko denporarik. Ordu
atarik ja esan eukian beragaitik S(a)n Juan Bautistagaitik jentiak alkarri
esaten eudiana: «Nor usti dozue izango dala au umiau11?». Quis puer iste
erit? Ordurik esan eukian, ikusirik ez beste umiak12 legez negarrez ezpada erdi barreka munduan agertuten dala, datorrela beste Bautista bat
legez atseginduteko eta poztuteko askoen biotzak.
Onetan irudi beutsan, Krist(inauak), S(a)n Ant(onin)o gloriosoak
S(a)n Juan Bautistiari bere jaijokeran, ez eutsan gitxiago irudi lenengo
edadeko inozentzijan. Baia, a! Zelan ondo adierazo neike nik, denpora
atan ume13 onetan ikusten zan debozinoa Jaungoikoen gauzetarako,
errespetoa Jaungoien ordeko begiratuten zituzan guraso edo nagosijentzat, eta munduko dibersino eta gustuentzat gorroto eta deskontentu
guztija? Beragaitik, o ze ondo esan eukian doktore S(a)n Anbrosijok
Orienteko enperadore guztiz birtutera emoniko bategaitik dinoan alabantzia!: birtutia beragan etzala anbeste izan gizonak emoniko lekzinoen obria zein Jaungoikoak berak emonikoa. Quod nemo te docuit utique
Deus auctor infudit. Egija da, neure Krist(inauak), ez eutsiala onetarako
gitxi lagundu eta egin bere guresoen doktrina eta exennplu onak, zeintzuek lenengoko urteetarik Tobias Santuak legez irakatsi eutsien Jaungoikoaren bildurra eta pekatu guztirik alde egitia. Bada, nondik ikesten

10
11
12
13

Idem.
Jatorrizkoan: hume.
Idem.
Idem.
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dabe geijenak pekaturako malizija, euren guresoen exenplu gaiztorik
baño? (Non azten da a pekatuzko gizona, Apostoluak dinoana legez,
geure barruan daukaguna? Au da, non azten da (eta indarrak artuten
dituz) pekatu originalagaitik geugaz jaijoten dan gauza deungetarako
inklinazinoa, pekatuaren legepian katigatuten gaituana14, ezpada aen
aurrian, zeintzuek exenplu eta lekzino onakaz biar eudien ifini
Jesuk(ris)to eta bere Lege Santua geure biotzian lenengoko urteetarik?)
Zenbat guraso ordi, biraoti eta min loikoak, irakatsirik euren exenpluagaz umiai15 oneik pekatu guztijok, isten daude euren familijan herentzijagarri au malizijako leprau Grieziena legez? Zenbat ama, irakatsi biarrian umiai16 eleizan ze modutan egon biar dirian meza entzuteko, gurako dabe obeto [H]erod(ia)na [le]gez ikasi deijen17 zelan agertuko dirian
apaindurik dantza batera? Bedeinketuak, bada, izen ditezala S(a)n
Ant(onin)o gloriosuen guresoak; euki beije ordu onian Espiritu Santuen
aoti guresoari jatorkan glorija ume18 jakintsuagaitik.
Baija eztauket ja zer itandu. Zer usti dozue19 izango dala S(a)n
Ant(onin)o gloriosua, ikusirik beragan anbeste Zeruko doari bere gaztetasunerik? Quis puer iste erit? Edozeinek begiratuko zituzan oneik asikerok, gero alkantzaduko eben santidadiaren señale zorionekoak legez.
Alan bada, eztaukagu zer20 admiratu ikusten dogunian gure Santua itxirik munduko konbenientzija guztijak eta azturik bere aitiaren etxia, zetara konbidetan dau21 arima santia Esposo Dibinuak, sartuten bada22 Errelijinoko portu seguruan. Ezagututen eban Santu gloriosuak, (amabost
urte baño ez beukezan bere, uso misteriosoa legez), au munduau ain
dagoala pelleburuz beterik, ze oztaz23 bertan onik ifini leijela labrastau
eta zikindu bagarik pekatuen eta okasinoen lupetzian; eta alan, uso misteriosoa legez iñes egin eban seguridadeko ontzira, zein dan Errelijinoa.
Benturaz au entzun[ik] arima24 onen batek, larritu eta estutuko da, esanik zer izango dan beragaz eta beste munduan bizi biar deudien askogaz, egonik bertan anbeste pelleburu. Baia, a Krist(inauak)! Munduan
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Geuk zuzenduta: gaitauna > gaituana.
Ikus 11. oharra.
Idem.
Ostean erantsita: ikasi deijen > [H]erod(ia)na [le]gez ikasi deijen.
Ik. 11. oh.
Geuk zuzenduta: dozuen > dozue.
Idem: zek > zer.
Ostean erantsita.
Ostean zuzenduta: da > bada.
Ostean erantsita.
Geuk zuzenduta: arirama > arima.
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bertan bere al daizuen moduan egin ziñaije au seguridadeko ontzijau.
Alan egin eban Judit Santiak bere etxien barruan, eginik gela bakar bat
eta ez urtenik bertarik ezpada biar zirian gauzerako. Eta zue[k] bere egin
zinaije zeuben biotzian, alde egiten zariela zenbat al daizuen pell[e]buru
eta okasinoetarik. Alan egin zinaike zuk neskatillia Jaungoikoari zerbidu
gura deutsazuna, alde egiten dozula mutillen konbersazinoetarik,
d[an]tzetarik…; zuk gizon gaztia, alde eginik lagun deungen batzanerik,
jokoetarik... Modu onetan egin leike Jaungoikoak, erretan diriala zeuben
lagun asko mundu onetako zorigaiztoko suban, au da, luxurijan, bengaian eta beste pekatuetan, gero betiko garrak Infernuan izateko, gordetia zubok Babilonijako iru mutilak legez suaren erdijan erre bagarik.
(Ja daukagu, bada, S(a)n Ant(onin)o gloriosua Errelijinoan, nora geitu eutsen Jaungoik[oak] ango bakartasunian bere biotzera berba egiteko.) Mundu onetako lur siku eta erriegu bakoan ain ederrak izan bazirian emon zituzan leleng[o]ko birtutien lorak, ze gozua etzan izango
emongo eudian usaña ifi[ni]rik Jaungoikoen etxeko ortu zarratuan!
Zubek errelijiosu santu S(a)n Augustinen diszipuluak, merezi zenduenak
euki zeuben laguntasunian gure Santua, esango zeunkie ondo ze miragarrija izan jatzuen bere penitentzia, mortifikazinoe eta oraziño eregijagaitik. O ze maitegarrija izan jatzuen bere dultzurazko konbersazinoe
eta laguntasuna! Ondo erakutsi zenduen zeuben Orderik urten ebanian,
Jaungoikoak alan geituten eutsalako, erakutsi zenduen sentimentuan.
Bai, Krist(inauak). Ez eban gura Jaungoikoak estaldurik egon zila munduari au argi andijau; gura eban bere birtute eta predikazinoen zuzijagaz argitu pekatuen iluntasunian eta arimiaren erijotzako itzaltasunian
jesarri[ri]k egozanai. Alan bada, g[ei] egiten deutso neure Aita S(a)n
Frantziskuen errelijinora. Denpora aetan ekarri zituezan S(a)n
Ant(onin)o gloriosua bizi zan konbentura, S(a)n Ber[n]ardo eta beste lau
neure Aita S(a)n Frantziskuen Ordeko Martir santuen gorputz santuak;
eta exeturik S(a)n Ant(onin)o gloriosua Jaungoien amodijoagaitik martirijoa igoroteko deseoan, sinisturik au errezago izango jakala Aita S(a)n
Frantziskuen Ordian, igoro zan errelijino onetara.
O Jaungoikoaren jakiturijen aberastasun andija! Modu onetan bere
probidentzija beneragarrijek daroaz biguntasun eta suabidade andijagaz
gauzak berak disponidu deutsen destinura, asikerarik akaberara guztija
joten dabela. Batu gura eban Jaungoikoaren Majestadiak S(a)n
Anto(nin)o gloriosuen personan, Martir Santuen sendatasun eta animu
miragarrijagaz, Angeru25 zorionekuen Jaungoikoaganako mirariz[k]o

25

Alternantzia: aingeru / angeru.
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adiarija, do[k]tore santuen jakiturija, Apostoluen zeloa (eta Profeta benetakoen aser(...) edo inspirazinoa26); alan munduari beragan irakusteko
Lege Zar eta Barriko Santuai em[on] jakiezan grazija eta doarijak, eta
alan egiteko bere jakituri azkenbakoak, noen delizijak dira beti egotia
gizonakaz. Esan legi artuten dabe[la] dibersinoa S(a)n Ant(onin)o gloriosuagaz. Itxiten deutso, bada, S(a)n Ant(oni)o gloriosuari sartu dila ontzi
baten, ez beraganik ines egitarren beste Profeta batek legez, ezpada
Fede Santiagaitik bizitzia emoteko eukan egarrija amatatarren, zein zan
bere deseo guztija. Baia beste batzuk zirian legez27 S(a)n Ant(onin)o
gloriosuagan Jaungoikoak eukazan destinuak, egiten dau modu onetan
irapazi deijela borondatezko Martirien merezimentua; eta azkenengo,
berak usti baga ifinten dau bere predikaziño eta santidade miragarrija
askoen probetxurako adierazoko zan parajean. Ze miragarrija erakusten
dan Jaungoikoa bere Santuekaz! Martirijoa igaro baleu orduan S(a)n
Ant(oni)ok, beragaz eukiko euban Zeruak Santu bat; baija eroanik Italija aldera, bere exenpluagaz egin zituzan Jaungoikoak asko. O eta ze lan
andija erakusten28 jatan orain, neure Krist(inauak), S(a)n Antonio gloriosuen birtutiak zerbaist bakarrik bere adierazotian! Bada, txikerren bakotxak bere ez dau sermoe luze bat ondo biar, argi osuan ifiniko bada?
(Orregait[ik] bere, zerbaist ukututia baño ezpada bere, ifiniko dot zeuben aurrian orain bere.) Zelan bada, ifini neike orain zeuben aurrian arako bere biotzeko bakartasun (*)29 edo arimiaren errekojimentu Jaungoikoagaz, geiago dana Aingeruen antzekoa30 Lurreko gizonen baño? Begiratu egizue onegaz ze biar eta asmuak artuten dituzan estalduteko
mundua. Intentzino onegaz, bada, artu eban gogotzat Santuak estaldutia gizonen begijetatik bere entendimentuari Jaungoikoak emon eutsezan mirarizko argi guztijak. O ze poz andiagaz dakusdan, neure
Krist(inauak), S(a)n Ant(onin)o kapitulu andi baten bere kasurik inok
eztabenian egiten eta alan karidadez daroanian Probintzial batek ermu31
edo desiertu bateko konbentura! Emen zan non gura eban Jaungoikoak
beste S(a)n Juan Bautista bat legez prest egin zilla agartuteko32 bere predikazinoagaz gizonai bere bidiak; (emen bere arimia, Apostoluak dinoana legez, lenengo Kristinau batzukaitik33 guztija egoan Zeruko pentsa26
27
28
29
30
31
32
33

Ostean erantsita: aser[ri] > aser[ri] edo inspirazinoa.
Idem.
Alternantzia: irakutsi / erakutsi.
Ondo irakurtzerik izan ez dugula eta, ez dugu albo ohar hau transkribatu: (...)iarija.
Ostean zuzenduta: antze > antzekoa.
Jatorrizkoan: hermu.
Alternantzia: agertu / agartu.
Jatorrizkoan: batzukgaitik.
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mentuan eregirik. Baia esango deutsuedaz aek mesede miragarrijak
emen Jaungoikoaganik artu zituzanak, aek penitentzija ikaragarrijak
bere gorputza kastigatu eta arimiaren obedientzijara ekarteko beste
S(a)n Pablo batek legez egin zituzanak).
Esaten badeutsuet (bizi izan zala) bakartasun edo erretiroko konbentu onetan, (usti eukian moduan) Jaungoikoagaz adiskida bat beste bategaz egiten dabena legez berba egiten ebala, Moisesgaitik zelan dino[an]
Eskritura Santiak; badinotsuet bere penitentzia eta mortifikazinoagaz irakusten emoten ebala Bautistaren personia bera, ez eukala oitzat lurra
baño eta bere jatekoa zala baraua, au guztijau ustiko zeunkie, eta errazoiagaz, zala gauza andija, eta Aingeruen bizitzia geiago dirudiala gorputzen biar edo nezesidadien azpijan dagozan gizonena baño. Baija zer
deritxedan geiago oraindo, da bizimodu onegaz estaldu gura izatia34
munduari arako bere miragarrizko jakiturija35, bere gaztetasunerik36
billatu eta esposatzat artu ebana (eta geitu ebanian beragana etorri
zana). Ze gatx dan norberak dakijena ez agertu guria edozeiñek daki;
jakingura batek galdu zituzan gure lenengo gurasoak, eta dakijena agertutian galduten dira asko37: galduten dira inoen pekaturik dakijenak bertati bestiai esaten joakazanak, zein dan murmurazinoa; baia galduten
dira bere asko bere jakiturija erakutsi gurian, zein dan banidadia. «Baija,
nor da ikasi eta ja bere entendimentuen argirako sortu dan berbia gorde leijena?», itanduten dau Job Santuaren adiskida batek. Au egin legike
bakarrik humildade miragarri batek, eta Zeruagaz bere asmu eta konbersazino guztija daukan gizon edo, obetoago esateko, Aingeru batek.
Bada, onetara eta geiago oraindo eldu zan S(a)n Ant(onin)o gloriosua. Ez bakarrik estaldu eban bere jakiturija, baita bere egiten zan ezjakitun edo gauza guztietan ignorante andi bat balitzan legez. Bakar[rik]
izan zan asko bere preladuen agindua, agartuteko munduari Jaungoikoa[k] bere ariman depositadu eban jakiturijen tesoru andija.
Baija, ze jakiturija usti dozue? «Arako Jaungoiko beraganik ikasi ebana euki eban», dino beragaitik S(a)n Buenabenturak. Atxineko guztijen
jakiturija, Aingeru Santuena, Patriarkena, Profetena, Apostoluena, Martiriena, konfesoreena eta Birjina Santeen[a]. Beragaitik dino doktore santuonek Espiritu Santuak dakarren jakintsu baten alabantza andija, au

34
35
36
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Ostean zuzenduta: estaldutia > estaldu gura izatia.
Ostean ezabatuta: bere miragarrizko jakiturija, zelan asi zan Jaungoikoaren eta
gizonen aurrian > bere miragarrizko jakiturija.
Geuk zuzenduta: gaztatusenerik > gaztetasunerik.
Ostean ezabatuta: galduten dira asko. Baia, nortzuk jakin gurako dozue > galduten
dira asko.
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dala: jakintsuen jakiturijak urijola batek legez guztija ganez egingo38
dabela, eta bere kontsejua geratuko dala beti firme, bizitzeko iturri bat
legez. Sciencia sapientis quasi inundatio abundabit, et consilium ejus
quasi fons vitæ permanet. Ez begi usti larregi dala au esatia inok, bada
dino S(a)n Buen[a]bentura batek. Eta zer gitxiago esan eban denpora
atako gizon jakintsu guztizko batek S(a)n Antoninoen maesu izan zanak,
S(a)n Andres Berzelisko abadiak: «Alkantzadu eban –dino beragaitik–
bere arimiaren garbitasunagaz eta karidadez[ko] berotasunagaz Jaungoikozko teologijaren gizonen alegina igaro daben se(...)tea, anbeste ze
beragaitik esan neike S(a)n Juanegaitik esaten dana, zala bera argi eta
garra egiten eban zuzi bat». Eta zer gitxiago esan eban S(a)n Ant(onin)o
gloriosua ondo ezagutu eban Aita Santu Gregorio Bederatzigarrenak,
esan e[ba]nian beragaitik zala Testamentuko Kutxa edo Arka bizija.
(Modu onetan Jaungoikoak edertu eta eregi eban bere Lege Santiaren
doktore andijau beretzat destinadurik egoan glorija andirako, izanik
S(a)n Frantziskuen Ordeko leneng[o] teologijeko lektore.) Esango dot
beragaitik, jakiturijak beragan egin edo eregi ebala etxia, atera zituzala
beraganik zazpi abea edo sostentagarri39; (oneik dira zazpi jakiturijako
eskola S(a)n Frantziskuen Ordia edertuten dituenak). Modu onetan hondragarri eta bildurgarri egin gura eban Jaungoikoak S(a)n Ant(onin)o
anbeste pekatari eta herejien kontra, euren Apostolu izateko.
(Ona azkero eztago zer arritu sendaturik ja S(a)n Anto(nin)o Aingeruen orazino edo bakartasunez eta doktore santuen jakituri guztijagaz,
doari edo espiritu bi one[i]n ganeti e[mo]ten badautso Jaungoikoak
Apostolu andienak egiten dituzan zelo edo guztijen salbazinoen deseoa.) Bentzidurik ja bere nagosijen edo preladuen aginduagaitik munduari bere jakiturija agartuteko eukan atzerakuntzia, entzuten da Antoniñoen geija, eta anbeste bildur emoten deutso Infernu guztijari, ze diruri dala turboi ots bat eternidadeko errueden ganian. Vox tonitrui tui in
rota. Pekatari, Hereje, Judegu, Jentil eta ganeko Infernuko guztijak, ja
sol[ta]u da zuben kontra a min miragarrija zuek guztijok bentziduko
dituzena; ja daukazue aurrian zuek guztijok zatituko dituzan mallu
gogorra40. Eta benetan, Kristinauak, Apostolu Santuen denporarik oztaz
ikusi izango [da] nok S(a)n Antoninok baño sendatasun eta erruzutasun41 geiagoz peleadu dauben pekatuen eta herejijen kontra. Bera en38
39
40
41

Ostean aldatuta: estalduko > ganez egingo.
Idem: kolumna > sostentagarri.
Ostean erantsita: zuek guztijok bentziduko dituzena > zuek guztijok bentziduko
dituzena; ja daukazue aurrian zuek guztijok zatituko dituzan mallu gogorra.
Geuk zuzenduta: errutusagun > erruzutasun.
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tzuteko eleiza andienak zirian txikerrak jentientzat: bere pulpitua atera
biar zan kanpoeta[ra], eta ja gauerdirik asten zirian jentiak lekua artuteko. Ogei milla, baita ere ogeta amar millera elduten zirian bera entzutera batuten ziriana[k]; obispoak, urijetako kabilduak, erri osuak euren
buruakaz ikusten zirian et[or]ten prozesinoan bere sermoietara. Santua
bera ekarri biar eudien soldadu askoen guardijakaz pulpitura, libretako
beragan kargetan zan jentiaganik, edo mun egiteko edo kenduteko bere
habituen zatiren bat errelikijetzat. Baia, nori emongo deutsegu gauza
onegaitik glorija, birtutezko Jaungoikoa, ezpada Berorri? Berorrek emon
eutsan berbia berorren Ebanjelijo Santua adierazoten daben ministro
santu oni birtute andijagaz. (Eta egija esateko, zelan izango zan entzutia
anbeste jentek kanpo baten predikadurik Santuak bere boz naturalian?
Zelan izango zan ulartutia guztija, norberak eukan berbamoduan predikadurik Santuak bakarrik beri[an], ezpaleutso Jaungoikoak Apostolu
andi onen berbiari emon birtutia?) B[ai], Kristinauak. Ez eutsan faltadu
berari, ez, au lenengoko Apostoluai auto[r]tu jakien grazijau. Zelan Espiritu Santua Apostoluen biotzetara ja[tsi] zan egunian, Judeguak, Kretarrak42, Arabijakoak, eta beste naziño edo erri guztikoak ulartu eudien
euren berbamoduan Apostolu Santuak e[u]renian predikadu eudiana,
alan S(a)n Ant(onin)ok Apostolu barri batek legez predikadurik Toskanako berba egite-moduan, ikusi zan ularturik asagoko errijetako berba
egite-modua eukienetarik. Baija, ze konbersino eta ze biortasun ekanduetan ez eban egingo onelango Apostoluen doariekaz43? A Krist(inauak)! Ondo ulartuten emon eban Diabruak, berak ito gura izan ebanian Santua bein. Baia, zer dago zer arritu alan gura izan leijela egin Diabruak S(a)n Antoninogaz? Bada esan leike Santu andi onek ifini eutsala
bere tranpa edo gaiztotasunari frenu bat, eta esan eutsala gogortasun
andijagaz Jaungoikoak berak lenengo denporarik itxasoari eta bere furijai esan eutsana: «Onegiño bakarrik eta ez geiago igaroko44 dozu zeure
arrotasun guztija». Hic confringes tumentes fluctus tuos. Bere sermoiekaz
bakeko Aingeru batek legez ifinten dau bakia aserraturik dagozan familijetan, eragozten dira logrera guztijak, biortuten dira deungero irapazi
dirian gauzak, konponduten dira matrimoniño desabeniduak, ikusten
dira Sakramentuak sarri arturik, Eleiza erreberentzijagaz begiraturik... Eta
geijenian jazoten dana esateko, oztaz sermoia asi orduko ikusten dituz
entzulak euren biotzak goriturik, Zerurik suba euren buruetara jausiten
balitzena legez eta bakotxak Jeremiasegaz esan leiela: «Bota dau goirik
suba neure azurretara, eta biortu nenduan».
42
43
44

Jatorrizkoan: Kretaarrak.
Geuk zuzenduta: doraiekaz > doariekaz.
Ostean zuzenduta: igaro > igaroko.
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Ondo irakusten dau bere denporan eta bere sermoietan asikera artu
eban usuak ibilteko penitentzijak, agirizko penitentzijak egiten, bada,
gure denporan kendu bada a[u] usuau atarako egoan dirian motibuakaitik45, egija da bere asikeran izan zala egiazko konbersino baten señale
andi bat askogan. Eta zer gitxiago irakusten dau sermoi baten bakarrik:
biortutia bizitza onera ogeta bi lapur bera entzuten egozanak; onelako
jentien konbersinoa usti eban S(a)n Juan Krisostomok ain zala gatx egitia, zelan irakusten daben Kalbarijoan Jesukristoen berbia entzun eudien
lapur birik bat bakarrik biortutiak. Eta au gauzau ondo ezagu[tu]ten da[u]
konfesoriak, bada, zenbat dira konfesorien agindura biortuten deudianak kendu eudiana zelan biar dan al badaije, euren penitentzia egiazkoa izango bada? Egunian-egunian dakusguz konfesinoa eginda dagozala biortu baga zor deudiana, izanik beste aldeti egija S(a)n
August(inen) esatia edo sententzia: eztala parkatuten pekatua ezpada
biortuten kendua. Non dimititur pecatum nisi restituatur ablatum. Ze
miragarrija eztau, bada, erakusten S(a)n Antoniñoen berbiari Jaungoikoak emon eutsan birtute edo graziazko indarra, ogeta bi lapurrerik ogeta
bijak biortutia penitentzijara? Baija etzan geratu S(a)n Antoninoen zelo
edo proximuen salbazinoen deseo exetua46 Eleizako pekatarijakaz bakarrik. (Nozbaist ikusi bada Jesukristoen Esposa Eleiza Santia bere ganeko
edertasuna galdurik baleukan legez, izan zan benetan denpora aetan.
Agertu zirian Hereje batzuk, Eleiziak daukezan gauzarik bierrenak oneik
dira, Sakramentuak ukatuten zituezanak, eta ez kontenturik eurak galduagaz bakarrik, ekarri gura zituezan euren guzurretara Eleiza Santiaren
umiak47; beste batzuk herejiak ez baziran bere, baia ez eutsen gerra
gitxiago egiten arturik armak euren Ama Eleiza Santiaren kontra. Baia,
o geure Jaungoikoaren probidentzija miragarrija! Zelan agartu zirianian
lenago geiztotasuneko48 Gigantiak Eleiza Santiaren kontra, agertu zituzan bere euren kontra Dabid batzuk49 euren soberbija manatuteko, alan
denpora aetako Eleiziaren arerijoen kontra agartu eban geure Santu
andija. Enkargetan da, bada, Santua peleetako euren kontra. Eztaude,
ez, bildurtuten onetan egon leitekezan pelleburuak, ez urijetan dakusan
pelleburuak, ez bakartasunian daukazanak, ez bideetakoak, ez itxasokoak; guztietan Jaungoien ministro bat legez erakusten da pazientzija andi-

45
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Jatorrizkoan: motibuakgaitik.
Ostean aldatuta: apostolikua (< apostolokiua) > exetua.
Ik. 11. oh.
Geuk zuzenduta: geiztosunako > geiztotasuneko.
Alternantzia: gaiztotasun / geiztotasun.
Geuk zuzenduta: bazuz > bazuk.
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jan. Jaungoikoen50 justi[zi]jako armak lagun dituzala eregiten dau bere
berbia; guztija51 bigunduten da bere graziazko predikazinoen indar eta
biguntasunera.) Eta berba egiteko S(a)n Prosperok beste olango gauza
baten ganian dinoana legez, arerijo kruel eta andienetarik geitutu edo
aumente[ta]n eban Eleiza Santia. De his resutentibus, et sævientibus
populum Christianum augebat. Gauza luzia litzateke guztijak uzentetia;
asko da ba[ka]rrik gomuta izatia Ezelinoen uzena, bada, berak dakargu
burura Faraonen gogortasun guztija. Zan Eleiza Santiaren arerijo guztizko batek, eta berak euk[an] aleginagaz zalako exerzitu andi baten jeneral, egiten zituzan milla krueldade eta erijotza; berak artu zituzan urijetan, guztija zan odola leku triste artan. Au a[lan] bada, ikusi zan bildots
mantso bat eginik S(a)n Antoninoen berbara, bildurtu eta ikaratuten da
Felix S(a)n Pauloen aurrian egin zan legez. Baia nora joango naz ni,
Krist(inauak), erakutsi gura badoaz S(a)n Antoninoen miragarrizko
apostoladuen testimonino guztijak? (Ekarri gura badoaz) Españako,
Frantzijako, Italijako, Sizi[lija]ko erreñuak, Erromako52, Milango, Bolonijako eta beste uzentetan ez dodazan guztiz53 asko, zuek emon zinaije
ondo Jaungoikoak S(a)n Antoninori emon eutsan A[pos]toluen grazija
eta birtuten testimoninoa; zuek ikusi zenduen beste Apostolu S(a)n Paulo bat legez54 eginik guztija guztiontzat, guztijak irapazi gura zituzala,
guztijakaitik55 ilteko prest dagoala instante bakotxian56. Ez gosiak, ez
egarrijak, ez esker gaiz[toko] ur min andijak, inok amatau al eudian bere
zelo edo projimuen karidade andija. Zelan elduten zan bere bizitziaren
akaberia, alan geiago exetuten [dira] guztijak Jaungoikoari irapazi
gurian. Bai, Krist(inauak). Zelan erreka edo ibai andi[ja], berak igaro
dituzan alde guztijak erregadu eta ugari egin ezkero [egi]ten da[n]57 andijago eta arinago, zelan elduten dan ja itxasora non biar da[u] ja estaldu,
alan gure Santuaren zelo edo arimen salbazinoen exetasunak [ar]tuten
dituz inder barrijak, zenbat58 geiago irapazten daben eta zenbat urrago59
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Ostean ezabatuta: eta Jaungoikoen > Jaungoikoen.
Idem: eta guztija > guztija.
Ostean zuzenduta: Romako > Erromako.
Ostean erantsita.
Idem.
Jatorrizkoan: guztijakgaitik.
Ostean ezabatuta: Jesukristo ikusi zenduen zelan elduten zan bere bizitziaren
azkena, alan guztijakaitik ilteko prest dagoala instante bakotxian > guztijakaitik
ilteko prest dagoala instante bakotxian.
Idem: zelan [egi]ten da[n] > [egi]ten da[n].
Ostean zuzenduta: zebat > zenbat.
Ostean aldatuta: geiago > urrago.
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egiten dan bere glorijerako itxasora. Quasi flumen ascendit et velut[i] fluviorum intumescunt gurgitas ejus. (Jerem(ias) 46.) Orduan da noz dirudijen bera danez ganera, bada da orduan bere noz Zeruak lenagoko
doarijez ganera, barriro autortuten deutsez geijago eta geijago bere glorija egingo daben grazijak.
Euren artian da Profeta Santuen in[spi]razino edo geroko gauzak
jakitia. Baija nora noa, guztija esango badautsu[et]? Eztautsuet, bada,
esango zelan agartu eban eskribau bateri Martir izango zala; e[do] beste
baten prediketan egoala aberats baten entierruan, esanik Santuak are[i]
aberatsaren biotza aurkituko eudiala bere diruen artian, zelan joanik
bere dirua eukan lekura topadu eudien bertan biotza, Santuak agartu
eban legez. Bakarrik da asko ifintia zeuren aurrian au Profeta barrijau,
zelan di[nau]tsien bere errelijioso lagunai Apostolu S(a)n Pablo Melitoarrai legez, elduten dala ja bera gorputzen laguntasunerik urteiteko denporia. Baija, zer gauza ez eutsan orduan Jaungoikoak Profeta oner[i]
agartu? Dakus ordurik Santuak Eleiza Santian eukiko eban benerazino
m[i]ragarrija, bere sepulturan egingo zirian mirarijak; dakus bere deboto[ak] alkantzaduko zituezan mesediak bere bitertekoz; dakus... Baia,
zetako geiago? Ze Profetari agartu jakazan alango gauzak? Batu beitez
bada orain, Krist(inauak), azk[e]nian ainbeste grazija eta birtute bere
bizija guztiko denporan ikusi zirianak, (...) Santi[da]diaren primizijak.
Lenengo dinot inozentzija miragarrizko gaztetasun ba[t]; erantsi egijozube grazija onei Zeruak gero autortu eutsazan doari andien Martir borondatezkoen merezimentu guztija, a miragarrizko bakartasun e[ta] arimien
errekojimentu aingeru bateri geijago jatorkana Lurreko gizon[ai] baño,
bere jakiturija doktoriakaz bat egiten dabena, arako arime guztijen salbazinoen zelo exetuten dabena, zegaz zatitu zituzan errelijinoen areri[jo]
guztijak euren mallu gogorrena legez; eta azkenengo au profezijako
doarijau, zegaz agartu zituzan gero jazo60 zirian gauza miragarrijenak.
[Be]giratu daiguzen oneik birtute eta grazijak Lege Zar eta Barriko Santuai errep[ar]tidu jakiezanok baturik S(a)n Antoninogan, eta eurez beterik aurkituten dala ja ogetamasei urte bakarrik eukazanian, bada edade
onetan artuten dau Zeruak beretzat. Begiratu deigun, dinot, au guztijau,
eta esango dogu duda ba[ga], ez bakarrik merezi dabela Santu andi onek
emoten jakan benerazinoa, baita bere geiago eta geiago zabaldu dila;
bada, ze benerazino, ze honra, ze errespe[to] eztau mereziduko Jaungoikoak alan bere grazija eta doarijekaz honradu dabenak?
Baia bere konfiantzan geiago sartu zaitiezentzat, entzuzue...

60

Ostean zuzenduta: jazoko > jazo.
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Eztago dudarik, Krist(inauak), asten dala Jaungoikoa pagetan gizonen aurrian señale miragarr[i]en bitertekoz Santuen humildadia, izan
zana Lurrian ganeko birtutien zimendu indertsua. Qui portionem suum
signis evidentibus protegit. (2 Mak.) Onerik dator anbeste milagro Jaungoikoak egitia atxinako eta oraingo Legeko Santuak honretako, eta beti
oraindo egingo dituz herejija eta infidelidade guztijen damu andijagaz.
Baija esan biar deutsuedana S(a)n Anton(in)o gloriosuagan daukazuen
konfiantzia aurratuteko, da beste Santu askotan ikusi dala euren poderijo edo balimentua Jaungoikoak euren debotoakanako61 emon deutsiana, gure esate-modurako estuturik legez erri edo erreñu batzuetarako,
edo bai premiña edo nezesidade batzuetarako; diriana legez oneik grazija guztiz grazijaz emoten dirian batzuk, Jaungoikoak errepartietan
dituz bakotxai zelan dan bere borondate santua. Dividens singulis prout
vult. Baia, ze miragarrizko gauzia ikustia S(a)n Anton(in)on baturik beste askoi edo geienai zatiz emon jakiezan grazija oneik! Eztozue topauko
premiñarik, ez pueblu edo jenterik, non eztaben zabaldu a miragarrizko
poderijoa Jaungoikoak autortu eutsana. Bere milagroak izan dira estadu
guztiko personakaz; bere bizi-denporan ez eban personen diferentzijarik egiten nai pobre izan nai aberats, guztijakana62 biortuten zan bere
arimia[k] eraxemoten eban karidadiaren berotasuna guztijak salbetiarren.
Eta bada, bardin orain Jaungoiko63 beraren exenpluz, noen aberastasunak daukazan berak, zabalduten dituz Kristinau guztijen ganian, baita
bere Herejiai eurai honradu eta geituten deutsenai, erakutsirik modu
onetan dala aberatsa geituten deutsien guztijen ganian. Egija da aek
zorioneko erri eta parajiak bere predikazino miragarrija entzun
eudian[a]k, Jesukristoena entzun eudianak legez artu eudiala lenengo
Jaungoikoak emon eutsen grazija miragarrijen primizija; baia eguzki
eder bat legez ezta inoz estalduten bere miserikordijaren berotasunerik.
Ez bakarrik Portugaleko erreñua non jaijo zan, ez bakarrik Frantzija64
non anbeste bere predikazinoen argija zabaldu eban, ez bakarrik bere
Italija65 non dan bere gorputz beneragarrija, baita bere ganeko (Europa
guztiko) erreñu guztijak dira onen testigu. (Baia, zer dinot Europako
erreñuak? Ez gitxiago dakusgu igororik bere milagroen doarijak bere

61
62
63
64
65

Jatorrizkoan: debotoakganako.
Idem: guztijakgana.
Ostean zuzenduta: Jaungoikoa > Jaungoiko.
Idem: Frantzijan > Frantzija.
Idem: Italijan > Italija.

90

BIZENTE SARRIA

uzenen glorijagaz itxasoak baño arago.) Indijatara66 eta beste munduko
parte guztijetara igoro da bere milagroen geija eta berbien poderijo
miragarrija. Ain dira agirijak bere sokorruak, ze oztaz aurkituko uri67
eztaukenik zer agartu Santu oneganik artu dituzen mesediak.
Baia beste Santuai eskatuten oi bajake erremedijoa gauza batzuetan
bakarrik, S(a)n Antoninoen sokorrua eskatu eta artuten da gauza guztietan: itxasoko pelleburuetan, bideko pelleburuetan, lagun deungeko
pelleburuetan... Gorputz eta arimen pelleburuetan anbeste ezautu da
bere protezinoa, ze oztaz esan leike zetan izan dan geiago. Bere uzenian itxuak ikusten dabe, baldaduak artuten dituez indarrak68, errenak
dabiltz artez, gorrak entzuten daude, eta gaixo69 pelleburuzkoenak osatuten dira. Eta alan esan legi bere Altaria dala arako Jerusalengo iturri
miragarrija legez, non gatx guztientzat aurkituten zan osasungeija; baia
diferentzija onegaz, ze an egoan bakarrik ez denpora guztietan ezpada
aldirik aldi, baia S(a)n Ant(onin)o gloriosuagan denpora guztietan. Seireun urtera doa il zala Santua, eta ez bakarrik eztira70 gitxitu denpora
onetan bere mirarijak, baija bai esan leike egunerik egunera geijagotu
eta aumentetan diriala. Irakorri beitekez Santu onen bizitzarik igaro
dirian denpora guztijak eta euretan Santu onen historija benetakoa, eta
ikusiko da au egijau. Baia eztau au berau irakusten ondo bere, zelan
denporia doien aurrera, alan bere debozinoa bardin joatia beragaz? Beste Santuakaitik71 esan leike Espiritu Santuak Lege Zarreko gizon santuakaitik72 dinoana: euren jentien aldijan alkantzadu eudiala glorija, eta
euren egunetan lagundu deutsiela alabantzak. Omnes isti in generationibus gentis suæ gloriam adepti sunt, et in diebus suis habentur in laudibus. Baija ezta alan jazo S(a)n Antoninogaz; bere uzenen glorijak, bere
alabantzak eztauke eta eztaude oraindo euki utsunerik eztabelako euki
guztijai bere on egitiak. Emen jatort, Krist(inauak), S(a)n Juan Kris(ostomok) beste lenen[go]ko Elezako Apostolu batekaitik73 dinoana: «Beti
dago guztijai on egiten». Non cesat omnibus benefacere. Itxi dau onetarako inoz ilten ezta[n] auts bat. Au egija da: gere Santuen sepulturako
autsa bakarrik izan dala geiago, gizon[en] osasungei edo erremedijo
dirianak baño, bizitzia emoteko bera galduteko egon dirianai... Baia ez
66
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Idem: Indijak > Indijatara.
Idem: uririk > uri.
Ostean aldatuta: osatuten dira > artuten dituez indarrak.
Ostean zuzenduta: gaixotasun > gaixo.
Idem: ezta > eztira.
Jatorrizkoan: Santuakgaitik.
Idem.
Idem: batekgaitik.
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bakarrik asko onetarako izan da autsa; baia ezta biar izan askotan bere
uzena74 geitutia baño, libretako batzuk euren gatxetarik, beste batz[uk]
egon zan tentazinoetarik... Non cesat omnibus benefacere pulverem
om[nis] talem reliquit in sepulcro.
Esan dot bere sepulturako autsa; baia aztu jat por si akaso a mirari
beti iruten dabena, eta azkenik eztaukien beste askoen iturrija, eta Eleiza Santiaganik orain bere alabantzaz eregija? Baia, zer mirari esan gura
dot, ezpada egotia eta ikustia Santu gloriosuen miña bere erijotzarik
anbestegarren denporan gorputz bizi batena balitzan legez, bere erijotzarik ogetamabigarren artian ikusirik bere gorputza topadu zan aragi
guztija arien antzeko autsera biorturik? Baia mina denpora guzti atan
bardin lurpian egon zana, ain osorik, ain eder eta gorri topad[u] zan, ze
guztiz usti eukian zala persona bizi batena. Egoan aurrian onetara S(a)n
Buenabentura, eta arturik erreberentzija guztijagaz min san[tu] debozinozko negar-anpulluak75 guztija bustiten ebala, egozan[en] guztijen
aurrian esan zituzan oneik berbok: «O min bedeinketua, Jaungoikoa beti
bedeinketu zenduna eta beste askoi bedeinketu erain zenduna, or[ain]
ondo agiri da ze merezimendu andikoa izan zirian Jaungoikoaren
aurrian!». Eta emoten eutsala milla laztan eta mosu gozo, agindu eban
ifini zila honra gu[zti]jagaz bere lekuan. Baia, zer esango leuke orain
Santu doktoriak, balek[ar] au minau berau orain bere, ja laster seireungarren urtian, ain eder eta ain fresko zein orduan? Ikusirik oraintsuago
denporetan au mirarijau Ignazio Martinez eritxan Konpaniako aita guztiz jakintsu batek, ain zan andija emon eutsan debozinoa bere biotzian,
ze usti eukian bete zala ja minak eta Santuak berak euki eban arimen
salbazinoen deseo exe[tu]agaz. Bada asi zan ja, (biorturik Portugalera
nongoa zan bera), prediketan ordurik aurrera ain Apostoluen antzera, ze
egiten zituzan miragarrizko konbersinoak Portugal guztijan, S(a)n Antoninoen min bedeinkatua zala Jaungoikoez ostian nori zor76 jakazan
oneik biorkera edo konbersino guztijok. Baija, Kris(tinauak), eztago zer
arritu, bada onek min miragarri[j]onek berba egiten deutso Jaungoikoari beti, biar danian grazijak alkantzetako gure salbazinorako.
Au milagroau, Krist(inauak), da asko berak bakarrik sinistu
eragite[ko] beste esan deutsuedazan guztijak; eta sendatu eta animetako
geure konfiantzia, Santu andi onen merezimentuakaz alkantzetako Jaungoikoaganik ge[ure] premiñetan sokorrua. Baija zelan dan guztiz ezagu-
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Geuk zuzenduta: uzenea > uzena.
Jatorrizkoan: negar-anpulluaak.
Geuk zuzenduta: jor > zor.
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na askokanik77 Santu onen grazija bere, da alkantzetia bere bitertekoz
sokorrua konfesino on bat egiteko; bada zelan bera bizi zanian emon
eutsan Jaungoikoak peniten[zija] kontzientzijak argituteko grazija, alan
au grazijau berau da Jaungoikoen borondatia zabaldutia Zerurik bere
bitertekoz. «Erdueze, bada, nigana», usti ge[i]nke dinauskula Zeruko glorijarik; «erdueze zeuben pekatuen pisuaren azpijan nekaturik zagozanok.» Venite ad me omnes qui onerati estis. «Erdueze konfiantza guztijagaz, eta neuk kontsolauko zuben argaltasuna, eta gozatuko dodaz zeuben neke guztijak.» Venite et ego reficians vo[s]. Geure Jaungoiko
andijak, noen glorija miragarrija daukat betetasun guztijagaz Zeruan,
g[u]ra dau enpleadu deiden zuben fabore, zeuben biotzen biorkera edo
konbersinorako eta salbazinorako, Lurrian emon eustan talentu edo adina m[i]ragarrija. Venite... Alan sinistu egizube, Kat(olikuak), dinautsuela
Santu andi eta miragarri onek Zeruetarik, norik zabalduten dituz geu[re]
ganian bere bitertekotasun78 edo protekzinoen egoak.
Edozein izan dila zeuben kontzientzijen estadua, pekatu andienetan
bazagoze bere, ez zaiteze bildur izan elduteko Konfesino Santura, geiturik bitertekoz Santu miragarrijau. Berak alkantzaduko dautsu Jaungoikoaganik anbeste zeure pekatuak ondo konfesetako daukazun bildur
eta itzaltasuna; alkantzaduko deutsu egiazko damu bat, zein bagarik
konfesoren absoluzinoak eztau beste gauzarik egiten lenagoko pekatuai
beste bat erantsitia baño. Alkantzauko deutsu konfesino biar dana, eginik zeure arimiaren egiazko bakia, eta ain kontsolazino andi bat, ze
bakarrik daki bera sentidu dabenak; alkantzaduko deutsu kendutia zeure kontzientzijarik pekatuak bein ondo konfesaduko azkero askogan
geratuten dirian eskrupuluak. Bera izango da azkenengo, Eskripturiagaz
esateko, a sazerdote andija zuekaitik79 erruguten dabena, eta noen eskarija ezta lotuko guztijen parkazinoa alkantzadu baga. Rogabit pro omni
multitudine sacerdos et dimitetur.
Kontsoladu zaiteze bada, neure Krist(inauak), eta destierruko mundu onetan euki egizube konfiantza andi bat Jaungoikoaren miserikordijagan S(a)n Ant(onin)o gloriosuen bitertekoz. Ezta alperriko gauzia, ez,
Santu miragarri oni au funtzinoau egiteko artu zenduen gogoa. Ez geinke sinistu, Santuak berak ikusi zituzanian, bera oraindo bizi zala Eleiza
Santian eukiko eban honra andija ikusiko ebala bere beraganako zuben
biotz debotoak? Baia gomuta izan zaiteze bera zuben fabore eukiteko,
77
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Jatorrizkoan: askokganik.
Ostean zuzenduta: biterteko > bitertekotasun.
Jatorrizkoan: zuekgaitik.
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biar80 dala bera jarraitu edo imitetia, berak Jesukristo jarraitu edo imitadu eban legez. (Kron.81) Ikusi zan bere mirarijetan au gauza gomuta
izan biar dogunau, au da, ez zituezala eskatuetan zituezan mesediak
alkantzetan, ez zituezanak lenengo euren pekatuak garbituten konfesino on bategaz. Alan egizube, bada, bera biterteko arturik. Eta bada,
orain Santu geure biotzekoa, Zeruko gloria miragarria, begiratu egizu
zeure miserikordiazko begiakaz zeure deboto guztijen ganian; ez gaizuz
aztu gaurko egunian zeure honran oneik adiari edo errespeto biotzekoak egiten doguzan guztijok, ja ifinten dogu geure biotzian zeure uzena
geure premiña edo nezesidade guztietarako. Zer ukatuko deutsu zeure
besoetan daukazun Jesus maite orrek? Alkantzadu egiguzu guztijoi
humildade benetako bat, geure neke edo trabajuetan pazientzija sendo
bat. Au da bidia nondik alkantzadu zendun daukazun glorija miragarrija, eta eurak bagarik eztogu Jesukristoen esaneti guk bere alkantzaduko. Egizu bada, gaurganik asi gaitezan aurratuten birtute oneitan, eta
gaurganik artu deigun gogo benetakoa konfesino on bat egiteko zeu
biterteko arturik. Alan gagoz ziertu zeure debozinoak, lagundurik Maria
Santisimianegaz, libraduko gaituzala ordu atan gerra andija egingo deuskuen Infernuko arerijoetarik. Alan itxaroten dogu, Santu maitia, eta alan
zeuri lagundutia betiko Glorijan. Ad quam, etc.
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Ostean erantsita.
Ostean erantsitako iturria.
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S(an)ta María y S(a)n Fran(cis)co de Sales
Multi sunt vocati pauci vero electi. Mt. 20, 16
Asko dira Jaungoikoaren geija euki deudienak, baia gitxi dira eskojiduak izan dirianak. Oneik berbok esan zituzan Jesuk(ris)to Jaungoiko
eta Gizon Egiazkoak, itandu e[u]tsien[i]an Apostolu Santuak gitxi bazirian salbetan zirianak. Berba bildurgarrijak eta espantagarrijak, egija
esango bada, eta ondo begiratuten badira, bete biar leukianak gure biotza osasuneko itzaltasunez, beragaz asiteko aseguretan geure betiko
zoriona. Asko dira geituak Jaungoikoaganik, baia gitxi elejiduak. Izanik
ainbeste mundu guztijan bizi dirianak, asko dira betiko bizitzera geituak
dirianak, baia gitxi euren aldian egiazko federa eskojiduak. Asko dira
bere, egiazko fedia daukien artian Jaungoikoaren geija daukienak biziteko, fediak berak aginduten daben legez; baia gitxi, o negargarrizko
gauzia!, gitxi dira alan bizi gura daudianak. Egija da dagozala batzuk zeinegan usti legi ez ebala Adanek pekatu egin, au da, gura dot esan dagozala persona batzuk nortzuk beste guztijak legez egija bada bere sortu
ziriala1 Adanen pekatuan, baia tokadu jakielako arima on bat Jakintsuak
dinoana legez, euren inklinazino on, jeniño bigun eta kostunbre edo
ekandu garbijak irudi edo errepresentetan daude zerbaist inozentzijako
bizite edo estadu. Dagoz oneitarikoak2, baia dira gitxi; pauci sunt3.
Dagoz beste batzuk argalak legez jausi zirianak pekatuetan, baia konfesino on bategaz artu dauden bizitza barrijak sartu dituzanak Ebanjelijoko bide estuan. Baia oneik bere dira gitxi bestien aldian; pauci sunt.
Beste batzuk dagoz kondenazinoko bide zabaletik doazanak, eta oneik
dira asko; multi sunt. Asko dira Munduaren, Diabruen eta Aragijen
atzian4 doazanak, eta arerijo gogor onein moropil edo lazuetan esturik
dagozanak, euren arimen konturik eztaukiela. O eta zenbat dirian oneik!
Asko dira bere, zeintzuen bizitzia eztan beste gauzerik ezpada konfesi1
2
3
4

Ostean ezabatuta: sortu ziriala legez > sortu ziriala.
Geuk zuzenduta: oneritakoak > oneitarikoak.
Ostean erantsitako latinezko zita.
Geuk zuzenduta: aztian > atzian.
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no geiztozko eta pekatuzko tela edo mataza endredadu bat: konfesadu,
eta len legez pekatu egin; konfesadu, eta pekatu egin ostera bere; eta
milla bidar konfesadu, eta beste ainbeste bidar pekatura. Alan da askoen bizitzia, eta usti deudiala Zeruko bideti doazala, aurkituten dira euren
azkenian betiko ikaragarrizko kondenazinoan. Asko dira, bai, Jaungoikoaren geija da[u]kienak, baija gitxi dira eskojiduak. Multi sunt vocati
pauci vero electi.
Ze erremedijo, bada, irakutsi legi guztijentzat izan ditezan eskojiduen artekoak? Eztot beste obagorik topetan, ondo egineko Konfesio
Jeneral bat baño. «Irakorriko edo errepasad[uk]o ditudaz neure leenako
urte guztijak –esaten eutsan Jaungoikoari Ezekias Erregiak– neure arimen atsakabe edo mintasunian.» Aramen bada, zer egin biar daben bere
moduan pekatari batek. Alan artu dot gogotzat adierazotia askoen salbazinorako dan gauzau. Konfesino Jenerala ezta beste gauzerik ezpada
esatia sazerdotiari edo akusetia bere bizi guztiko pekatuak, edo bizi guztikoak ezpadira bere, amar urterik, edo sei edo lau edo iru urterik, edo
urtebeterik onantzako guztijak esatia. Dinot, bada, Konfesino Jenerala
dala (...) batzuentzat; beste batzuentzat da obligazinoz, premiñaz edo
nezesidadez egin biar dana, salbaduko badira; eta beste batzuentzat
kontsejukoa eta probetxu andikoa, obligazinoko ezpada bere. Konfesino Jenerala ez jatorke egitia edo ez jake konbeniduten, aei persona
eskrupulosa eta bizitza onakuai, zeintzuek egin ezkero bein Konfesino
Jeneral bat, euren arimen eta konfesoriaren kontentu edo satisfakzinoz,
eta euren bizitzen emendazinoagaz, asten dira arik denpora garrenian
estututen milla dudaz eta pentsamentuz euren kontzientzijak: Ondo
konfesadu ete naz? Esan ete nenduan a pekatua edo a bestia? Au gauzau edo zirkunstantzijau adierazo ete nenduan biar zana legez? Euki ete
nenduan biar zan damua edo propositua? Oneik dira edo bai olangoak
euren bildur eta eskrupuluak. Dinotseet, bada, onelango personai ez
jakiela konbeniente ostera beste Konfesino Jeneral bat barriz egitia;
egon beitekez euren konfesoriakaz, adierazo begije eurai eu[ren] kontzientzija, eta euren pentsamentu edo dudak, eta egon beitekez euren
esaner[a]. Sinistu begije oneik personok eztagoala eurentzat beste erremedijorik, konfesore jakintsu eta prudente bateri gauza guztietan obedidutia baño. Sinistu begije b[e]re, ezpadautse obedidu gura konfesore
prudentetzat daukien bateri, zeinbat bere aginduen kontra kontzientzija
biortu edo errebolbidu gura dauden, anbeste geijago illunduko debela
arimen bakia galdurik. Jazoten jakie onei hidropiku dagozan geixoai
legez, ze zenbat ur geiago edaten deben, anbeste ega[rri] geijago daukie, eta ifinten dira deungago osasuna emongo deutsiala usti daud[en]
gauziagaz.
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Dakarde jakintsu askok onetarako exenplu bat. Dinoe ze, ag[ar]turik
beste biz[i]tzerik Jaungoikoari ja kontu ona emon eutsan persona bat
bere [adis]kida eskrupuloso bateri, asi jakan au bertati kontsultetan bere
duda eta eskrupuluak, baia erantzun eutsan bestiak: «Kontsultadu egizuz
jakintsuak, eta eg[on] zaitez aen esanera». Consule doctos, et ac quiesce
illis. Baia esango dau arima eskrupulosaren batek: «Aita, ezin artek artu
nau, bada eztakit esan banend[uan] Konf(esino) Jeneralian5 edo ez a
gauza edo bestia biar zan legez». Baia esan egin de[u]tsu: «Esan
zend[uan] orduan zeure kontzientzijan zeunkan guztija?». «Bai, aita. Kontentu geratu [nin]tzan orduan.» «Bada, ez egizu ja jaramon; ori dudori
ezta ezpada zeure bakia galdu eragiteko Diabruak ifinten deutsun kaskabel bat.»
Eldu gaitezan ja adierazotera nortzuentzat Konfesio Jenerala dan
premiñaz edo obligazio estuagaz egin biar dan gauzia. Egin biar dabe,
bada, Konfesio Jenerala salbadu gura [ba]dabe, orain artian konfesio
deungak egin dituezan persona guztijak. Onetan ezta[go] dudarik, Kristinauak. Baia konfesio deungak izatia dator lau buru onetara: batetik,
edo kontzientzija eztalako biar dana legez examinadu; edo pekatu eginen damua ez eukitiagaitik; edo propositua, au da, gogoa ez pekatua
aurran[tzi]an egiteko falta izan dalako konfesinoan; edo bai lotsaz pekatu mortalen bat estaldu bada konfesinoan. Da lenengo, bada, konfesinoa utsa edo deungia examine faltiagaitik. Alan norberen erruz, edo
kontzientzija6 examinetako biar dana legez dauken nagitasuna edo
ardura faltiagaitik, itxiten diria[ni]an pekatu mortalen batzuk, edo bai
pekatu mortalen bat, nai dala obraz, b[er]baz edo pentsamentuz egina,
zein edo zeintzuk ifini balitz Jaungoikoak eskatuten arduria edo dilijentzija konfesetako ez zirian aiztuko, orduan egineko konfesinoa da utsa
eta deungia. Onetan jausten dira aek pekatarijak guztiz barat[xi] konfesetan dirianak, euren kontzientzijen examina guztiz arin bategaz doazanian konfesoriaren oñetara. Auxe dauko, Krist(inauak), konfesio luzerokoak: ona izango bada, izango da ardura geiagogaz, kontu geijagogaz
eta ondo begiraturik kontzientzijaren bazter guztijak. Emen dakusue ze
probetxu edo bentaja andija dan sarri konfesetia, bada oneik eztabe biar
alango examina esturik, eta laster egiten dabe biar dan examinia. Baia
bestiak, o ze bildur andija euk[i] leijien askotan, ezteudiala ifinten onetan biar dan arduria! Zenbat bidar ikusten [da], oneitariko konfesio luzekoak ezteudiala besteri begiratuten, ainbat laste[rri]an konfesinoa des-
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Ostean erantsita: esan banend[uan] > esan banend[uan] Konf(esino) Jeneralian.
Ostean zuzenduta: kontzija > kontzientzija.
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patxetiari baño? Baia jazoten da orregaitik, eztaukienak onelango jentiak
bizitza erregular bat baño, izatia euren pekatuak ezaunak konfesoriak
arduraz gauzia arturik, eta alan geijago egitia, konfesore jakintsu eta prudente batek berak itandurik, alango penitentiak euren examine
gan[ora]bakoagaz egingo leukiana baño.
Bagoz oneitarakoak bere, Krist(inauak), baia geiago bere dagoz beste aldeti ez deudianak7 inoz ondo examinetan euren kontzientzija,
[eu]ren arduren eta obligazioen utseginak edo faltak eztituezalako ekarten examinera. Alan dira aek gurasoak ez deudianak examinetan euren
kontzientzija, umiak8 euki biar deutsien ardurian falta izan debena konfesetako. Aek (...), medikurik onena; auzija artu biar bada, gura geunke
al bada abogadurik onena; zerbaist jakituri ikasi biar badogu, maesurik
onena; eta alan beste gauzetan. Ze kontu da au, bada, orain ateretan
doguna? Medikurik onena, abogadurik onena, maesurik onena, eta konfesore edozein? Eztaude au doktrinau irakatsi Santuak, ez... (*)9 Guztijak
ontzat euki biar doguz, baia askoen kontzientzijak eskatuten dau onen
artian ontasun eta jakituri geijagokoa. Agarturik, bada, berari zeuben
pentsamentu edo Konfesio Jenerala egiteko artu dozuen gogoa atarako
daukazuen errazoe edo motibuagaz, berak egingo deutsue errez zuek
bera dan baño gatxago usti dozuen gauzia. Urrengo eguenian10, esanagaz nortzuentzat dan probetxu andikoa Konfesio Jenerala obligazinotzat
ez danian bere, esango deutsuedaz bertarik datozan probetxu andiko
gauzak. Bakarrik dinautsuet orain esan leiela modu baten beragaitik,
Jaungoikoaren jakiturijagaitik Jakintsuak dinoana: Venerunt autem mihi
omnia bona pariter cum illa, et innumerabilis honestas per manus illius;
on guztijak etorri jataz beragaz batera, eta kontadu bere ezin leijen grazija bere eskuetati. Poztuten dira Zeruak eta Jaungoikoa bera alan biortuten danian pekatarija, eta ume11 galdua legez etxuten danian bere Aita
errukiorraren oñetan. Poztasun geiago, zelebridade geiago egiten dau
Zeruak bere konbersino eta Konfesino Jeneralagaitik, beste laurogeta
bederatzi12 justuakaitik13 baño. Baia, ze kontsolazino, ze sosiegu, eta ze
atsegin eta poztasun ez jatorko arimiari Konfesio Jenerala satisfazinoz
egin ezkero? Orduan ezautu leike ondo Diabrua izeten dala guztiz asko17
18
19
10
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Idem: deudian > deudianak.
Jatorrizkoan: hume.
Testu barruko oharra: Dígase, si parece, los dichos de S(a)n Buenav(entura),
S(a)n Bern(ardi)no (...)ncal III.
Edo, egunian?
Ikus 8. oharra.
Geuk zuzenduta: bederatxi > bederatzi.
Jatorrizkoan: justuakgaitik.
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tan eragozten deutsena arimiari Konfesio Jenerala egitia, ifinirik onetarako ainbeste enbarazu.
Azkenengo, bada, geijago ez lotutarren, kenduten jakoz Diabruari
indarrak Konf(esin)o Jen(eralian). Onetarako, eta akabetarren beragaz
sermoia, esango deutsuet exenplu bat jakintsu askok dinoiena jazo zala
Bona Alemaniako ziudadian.
[A]leide eritxan enbra bat bizi izan zan deungero munduan. Azkenian, bere pekatuen lagunari jazorik eskarmentu ikaragarri bat, urten
eban uritik desengañu andi bategaz. Ifini zan otseintzat14 monjen konbentu baten, eta itxi eutsan alan pekatu egitiari. Ikusirik errelijiosak bere
jeniño ona eta (...), emon eutsien habitua. Bertati asi jakan Demoninoa
persegietan irudi edo figura ikaragarrijetan. Komunikadu eban gauzia
errelijiosakaz; esan eutsien batzuk artu leiela ur bedeinketua, eta beste
batzuk egin leijela kurutziaren señalia Demoninua agartuten zanian. Egiten eban alan, baia ines egiten beban orduan bere Diabruak, baia biortuten zan ostera persegietan... (*)15 Esan eutsan batek, elduten jakanian
Espiritu Madarikatua esan leijela altu «Abe Maria». Egin eban alan Aleidek, eta bertati urten eban bertarik fletxak bota baleutsena legez Diabruak, esaten ebala: «Su deungia etorriko al jakala ori kontsejuori emon
deutsuen atsoen aora!». Eta aurrentza alan esanik, etzan len beste16 ikaratuten Demoninua agartuten jakanian. Azkenengo, jakinik ez ebala
inoz Konfesio Jeneralik egin, esan eutsien egin leiela Konfesio Jeneral
bat, bada onegaz aseguraduko ebala leenagoko bizitzia eta alkantzaduko ebala arimako bake andija, eta itxiko eutsala Demoninuak bera persegietiari. Obedidu eban Aleidek; disponidu zan Konfesio Jenerala egiteko, eta joienian ja bera egiten, agartu jakan Diabrua bidian eta itandu
eutsan nora joien. Erantzun eutsan Aleidek: «Noa neu17 lotsatuten, baita
bere zeu lotsatuten». Esanik au Konfesio Jeneralian munduan egin zituzan pekatuak konfesetako eukiko eban lotsiagaitik, egin eban alan Jaungoikoaren grazijagaz, eta ez eban ja geiago persegidu Diabruak, eta
aurrentzian gozadu eban arimako bake andi bat, kunplidurik beragan
J(esu)k(ris)tok Madalena18 Santiari esan eutsana: «Zoaz bakian». Auxe
berau jazoko jatzue zuei, ez egizue atzeratu on ain andi bat. Erduzue
bada, onetarako J(esu)kristoen oin santuetara Madalena Santia legez.
(*)19
14
15
16
17
18
19

Ostean zuzenduta: otzeizat > otzeintzat.
Testu barruko oharra: Aquí se extiende.
Ostean aldatuta: ainbeste > beste.
Ostean zuzenduta: ni > neu.
Geuk zuzenduta: Madelana > Madalena.
Atal horretako amaiera oharra: El Xto.
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[AMAIERAKO ERANSKETA]
El mismo J(esu)c(ris)to nos quiso dar un ilustre e(jem)plo de esta
doct(ri)na en la pers(o)na de la famosa penitente S(an)ta Marg(ari)ta de
Cortona. Viendo el Red(en)tor la fervorosísima convers(ió)n de esta
pecad(or)a, comenzó a instruirle y a regalarla de muchas maner[as]; y
monstrándosela todo lleno de pied(a)d y amor, la llamaba
frecuent(emen)te con título de Pobrecita. Un día la S(an)ta, transportada de aquella confianza q(u)e er[an] proprias de un amor filiar: «S(eñ)or
–le dijo–, Vos me llamáis siempre con el n[om]bre de Pobrecilla, ¿y cuándo llegará el t(iem)po en q(u)e osa llamarme de v(uest)ra div(i)na b[o]ca
con el bello título de Hijuela?». «No eres aún digna», le respondió
J(esu)c(ris)to. «[An]tes de recibir el nombre y tratamiento de Hija, te conviene [pu]rificar20 mejor tu alma con una Conf(esió)n G(ene)r(a)l de
todas tus culp(a)s.» Entendido esto, Marg(ari)ta se empleó toda en el
exam(e)n de sus p(ecado)s, y por 8 dí[as] continuos los anduvo esponiendo al conf(eso)r más con lágrim(a)s q(u)e con pala[bras]. Acabada
la conf(esió)n, se quitó el velo de la frente y se puso una soga al cu[el]lo;
y con esta hum(il)de postura se fue a recibir el Cuerpo S(antísi)mo del
S(eñ)or. Ape[nas] había comulgado, cuando sintió claram(en)te resonar
en lo más íntimo de su alma estas palabras: «Hij[ue]la mía». A una voz
tan dulce y porq(u)e tanto había suspirado, perdió al punto todos los
sentidos y quedó absorta en un mar de gozo y alegría. Vuelta depués
en sí de aquel dulce éxtasi[s], comenzó a rep[e]tir toda atónita de admirac(ió)n: «¡O dulce palabra ‘Hij[ue]la mía’! ¡O dulce voz! ¡O palabra colmada de júbilo! ¡O voz llena de seguridad ‘Hij[ue]la mía’!». Aquí veréis,
a(mado)s o(yente)s, cuánta fuerza tiene una Conf(esió)n G(ene)r(a)l de
limpiar el alma, de purificarla y de adornarla; pues pudo levantar a esta
S(an)ta [del] pobre estado de sierva en q(u)e se hallaba en los
princip(io)s de su conv(ersió)n, al grado honorífico de Hija querida, de
manera q(u)e aquella q(u)e antes era mirada del Redenpt(o)r con afecto de compasión, fue después mirada del mismo con afecto de conplacencia.
Veamos ya para quiénes es de necesidad la Conf(esió)n G(ene)r(a)l.
Lo es, pues, para tod[os] cuantos han hecho nulas o sacrílegas confesiones en los tiempos pasados. De el ser nulas o sacrílegas las confesiones,
proviene de estos cuatro capítulos: [o] de no haber hecho suficiente examen; o de no haber tenido verdadero dolor; o verd(ade)ro propósito; o

20

Ostean aldatuta: practicar > [pu]rificar.
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finalmente, el haber callado por vergüenza o m(...) alguno o algunos
pecad(o)s mortales en la conf(esió)n. Por falta, pues, del (...) han hecho
malas conf(esione)s, y tienen por tanto q(u)e hacer Conf(esió)n
G(ene)r(a)l los q(u)e por no examinar con un diligente cuidado cual la
prudencia re[qui]ere para un neg(oci)o de importancia, dejan de confesar algun o algunos pecados grav(e)s, sean de pens(amient)o, pal(abr)a
u obra. En esto caen ordin(ariamen)te los q(u)e dilatan l[ar]go tiempo el
confesarse, cuando con un exam(e)n lig(er)o y superf(icia)l se van a
cas[a]. Y aquí veréis entre otras cosas la ventaja del confesarse frecuentem(en)te, pues los q(u)e lo hacen así, no necesitan ordinariam(en)te
largos exám(ene)s; mas la conf(esió)n dilatada o diferida a largo tiempo
necesita más cuidado, mayor dilu[c(ió)n] y escrudiñar mejor los ocultos
senos del corazón. Pero hablando en general, no se puede negar21
q(u)e gran parte de conf(esione)s son nulas por no examinarse, ni
hacerse caso de cosas q(u)e por más el mundo no las repute criminales, y muchas aun (...)fenda canonizarlas, no pasarán en el rectísimo Tribunal del Justo. Sí, am(ado)s oyentes míos. Se mantienen pleitos injustos con mil trampas, dila[cion]es y enredos; no se pagan los salarios de
criados, jornaleros, y demás deudas q(u)e se han contraído en justicia,
o a lo menos no sino después de mucho a[cu]so y después de haber
hecho perder la paciencia a los acreedores; se gast[an] en el juego, en
mesa regalada, vestidos costosos y en mucho boato y apari[encia].

21

Ostean erantsita: No se puede negar > Pero hablando en general, no se puede
negar.

5*
SALVE1

DE SERMÓN DE N(UESTRA) S(EÑO)RA
DE GUADALUPE. DEL ROSARIO

Viva Jesús, María S(antísi)ma de Guadalupe y G(uardiá)n S(an) José
¡Q(u)é agradable y gustosa es la mem(ori)a de nuestras antiguas felicidades y dichas! ¡Con q(u)é recreación y dulzura repasa el hombre de
asiento y espacio aquellos magníficos sucesos, aquellos afortunados
acontecimientos y encuentros q(u)e dieron principio o fueron la época
de su elevación y grandeza! Cada vez q(u)e se le presenta al pensamiento esta idea se aplaude y felicita a sí mismo, celebra su fortuna, numera, distingue y calcula aquellos días, horas y momentos con piedra blanca, allá en lo secreto de su imaginación y espíritu, resaltando el júbilo y
regocijo de éste, y manifestándose no sólo en las palabras, sino en lo
festivo y risueño del semblante, y en otras demostraciones, intérpretes
aun más fieles del corazón, en q(u)e indeliberadamente y sin libertad
para mantener la vehemencia de los afectos prorrumpe. Inútil sería acumular exemplares q(u)e acreditasen una verdad q(u)e se halla escrita
con indelebles caracteres en el ánimo de todos. Para acomodarla,
haciéndola servir de introducción o exordio a la solemnidad a q(u)e
havéis convenido, y al Panegírico del objeto de las públicas veneraciones y cultos q(u)e ofrece con sincero y cordial afecto esta ilustre Congregación, es indispensable remover a larga distancia cuanto aluda y
tenga res(...)o de secular o profano. (*)2
Lexos de aquí, de este sagrado puesto y del corazón, religión y piedad de tan devoto congreso, todo lo q(u)e o por razón del objeto a
q(u)e se termina y ordena, por la causa y principio de q(u)e se origina
y dimana, de los medios e instrumentos de q(u)e se hace uso, conato y
ardor inmoderado, o cualquiera otro, no puede causar gozo q(u)e no
sea reprehensible y vituperable, por más q(u)e o las falsas máximas del
mundo, o el hechizo y encanto del siglo, o la ilusión del amor proprio
lo coloree y justifique. Aplauda cuanto guste la vanidad las conquistas,
* Ez da osoa.
1 Geuk zuzenduta: Selva > Salve.
2 Atal horretako amaiera oharra: Si es por gracias de alg(un)a vict(ori)a o paz, etc.,
viene el párrafo sig(uien)te.
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hazañas y heroicidades de los alexandros, escipiones y césares, y cuantos se les parecen y aproximan; eleven hasta las nubes sus triunfos y victorias, graduándolas de inco[m]parables, atribuyéndolas al valor, magnanimidad y pericia de los héroes q(u)e las consiguieron, dando también
su parte a la fortuna q(u)e [se] empeñó en favorecerlos y ensalzarlos,
según q(u)e más ciegos q(u)e ellos imaginaban aún los filósofos y maestros de la gentilidad; q(u)e nosotros [n]o es justo celebremos otros triunfos, aplaudamos otras hazañas y reconozcamos otro principio y término
de q(u)e procedan y a [ese] ordenen, ni nos deleitemos en otras memorias q(u)e las q(u)e nos propone la Relig(ió)n, se regulan y ordenan por
sus documentos y máximas en todas sus partes. Sé muy bien q(u)e
aunq(u)e no está reñida la religión con esta clase de sucesos brillantes,
le son forasteros y extraños considerados en sí mismos, y les contempla
con frialdad e indiferencia. Muy diversas son las batallas y peleas a
q(u)e nos esfuerza y anima; muy otras las victorias a q(u)e halaga y tiene vinculados los laureles y coronas; muy diferentes los enemigos y las
armas q(u)e contra ellos nos ofrece, verificándose muy particularm(en)te esto en la Ley de Gracia, en q(u)e parece haberse olvidado el
S(eño)r de los dictados y epítetos de «fuerte» y «terrible», Dios de las batallas y exércitos, y de aquellos modos de obrar con ruido y estrépito de
q(u)e se gloriaba y hacía como un género de ostentación en la Ley Escrita. Ya parece se acabó enviar desde el Cielo rayos o Ángeles q(u)e en
una sola noche pongan en desolación todo un reino, desbaraten numerosísimos exércitos; ya no acostumbra como antes arruinar murallas,
imprimir el terror y espanto, y poner en vergonzosa f[u]ga por modo de
entretenimiento y juego a sus contrarios, o a los q(u)e tenía por tales,
porq(u)e lo eran de su Pueblo.
Sin embargo hoy concurren, se juntan y adunan para la celebridad
y el gozo las dos cosas. Hoy el atributo de Dios escondido, disimulado
y oculto de q(u)e parecía en nuestros tiempos, aunq(u)e se le hubiese
atribuido el Profeta en los antiguos (Isaiæ 45, v. 15), junta al de Dios
magnífico y terrible. Hoy rinde y humilla no sólo a nuestros enemigos
espirituales e invisibles, contra quienes nos previene el Apóst(ol) tenemos q(u)e mantener continua lucha, sino aun los carn[al]es y visibles,
q(u)e de acuerdo con los primeros nos combaten y exercitan intentando nuestra temporal y eterna r[ui]na, por un género de redundancia, o
llámese excepción de regla, y de la conducta q(u)e, según lo expuesto,
tan uniformemente co[n]serba. Hoy finalmente se nos ofrecen y suministran armas, q(u)e siendo en la entidad y esencia espirituales, suaves
y ligeras para el manejo, (para q(u)e s(iem)pre tenga lugar y jamás se
falsifique la sentencia del Apóst(ol)), son fuertes y sensibles en los efec-
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tos, y poderosas para el logro de ambas victorias. Tantas ventajas como
éstas son las q(u)e hoy celebramos, y las q(u)e motivan la pres(en)te
solemnidad, etc. (*)3
¿Q(u)é solemnidad es ésta, Cat(ólicos), a q(u)e habéis convenido
q(u)e se renueva anualm(en)te, y a la q(u)e se os llama y convida con
el aparato más solemne de más ruido y estrépito? La concurrencia de lo
q(u)e hay más grande y distinguido en la Religión y el Estado, los cuerpos más ilustrados y autorizados de la república civil y ecles(iásti)ca,
comenzando por el […], continuando la real familia, la grandeza de uno
y otro sexo, y los prim(ero)s y supremos tribunales, etc.; todo esto indica un empeño y asunto muy sup(erio)r y poderoso q(u)e debe llamar
la atencion del público, y ocupar la de los oradores encargados de proponerle y amplificarle con la elocuencia, energía y nervio q(u)e es proprio de su minist(eri)o y carácter. En efecto, Cat(ólico)s, así se verifica y
sucede: no son desmerecidas, sino muy dignas las demostraciones, la
magnificencia de los cultos y obsequios, y la concurrencia de los pueblos. Hoy se nos propone un espectáculo nuevo, inaudito y estupendo.
El mismo S(eño)r q(u)e con su poder y sabid(urí)a ha destruido y disipado como el humo a todos sus contrarios: a las oraciones idólatras enemigas de su nombre y de su culto, haciéndolas desaparecer sin dejar
vestigio de su imperio, de su poder y riquezas; a los nerones y dioclecianos, haciéndoles expiar por una muerte funesta y trágica, precedida
de calamidades y desastres, los males con q(u)e intentaron afligir a su
Igles(i)a; a las gentes y pueblos q(u)e en frase de David se congregaron
a meditar y maquinar cosas vanas, exterminándoles y haciendo les suceda y ocupe su lugar un Pueblo nuevo q(u)e le adore en espíritu y verdad. El mismo S(eño)r, digo, ha señalado su poder y grandeza en este
sitio, castigando, etc.
Necesitamos, pues, no contemplen en la pres(en)te solemnid(a)d ni
percibir sino las impres(ione)s de agrado y complacencia. Es, a saber, lo
grande y excelso de la Relig(ió)n y pied(a)d de n(uest)ros soberanos, la
conspirac(ió)n de todas las órd(ene)s del Estado en imitarles y cooperar
a su celo, las demostraciones públicas de culto q(u)e ocupan en estos
días los ánimos de los habitadores de Madrid, su establecimiento perpetuo y principalm(en)te la dedicac(ió)n de esta Igl(esi)a para q(u)e sea
un memorial perpetuo, y eterno recuerdo, un estímulo a sus Augustos
superiores, un monumento inalterable y perenne para la posteridad, y

3

Idem: Alude en lo expuesto del Rosario, de la victoria q(u)e es objeto de la celebridad de aquel día y de las armas espirituales del Rosario.
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un atractivo de las divinas misericord(ia)s y liberalidades sobre toda la
Nación; ventajas, a la verd(a)d, las más festivas y risueñas q(u)e recrean el ánimo y le hacen rebosar de alegría y gozo, pero al mismo
t(iem)po muy difícil de comprehender en un sólo y breve discurso.
Paréceme las abraza todas un pasaje de Isaías, el más magnífico y
misterioso. En el campo q(u)e antes era cueva y madriguera de dragones, se verá florecer y abundar el verdor y la mies. Allí habrá una senda y camino q(u)e guiará a Dios, y sólo la pisarán los q(u)e caminan en
candor y simplicidad sin el menor riesgo de tropiezo y extravío. Las bestias malas y nocivas no se atreverán a hollar este felicísimo lugar, antes
le evitarán cuidadosam(en)te, sin poder sufrir su vista, q(u)e será para
ellos el más terrible suplicio. Los libertados y redimidos concurrirán a él
con gozo y cánticos de alabanzas, experimentando allí un contento y
regocijo exento de todo gemido y dolor. En estas palabras del Profeta
Isaías encuentro delineada con los caracteres más abultados la
pres(en)te celebridad; veo santificado un lugar primero profano e
inmundo, convertido felizm(en)te de habitación de fieras en domicilio
de Áng(ele)s y Santos, conmutada la obscuridad y lobreguez en una
copiosa claridad; advierto un tropel y concurrencia de fieles a entonar
cánticos y alabanzas, y a participar las gracias y bendiciones q(u)e a
manos llenas se llenan en este lugar. El evang(eli)o de la solemnid(a)d
es idéntico, e incluye el mismo mist(eri)o q(u)e el pasaje de Isaías aun
con más expres(ió)n y oportunidad. La casa de Zaqueo q(u)e era profana e inmu[n]da como casa de un pecador y publicano, se santifica y
consagra con la entrada y residencia de Cristo en ella. «Hoy conviene
–dixo Cristo a Zaqueo– q(u)e yo resida y permanezca en tu casa.» Este
hombre era una figura muy expresa y muy cabal de n(uest)ro glor(ios)o
Patriarca S(a)n Fran(cis)co, pequeño en la estatura, esto es por su
humild(a)d, puesto sobre el árbol q(u)e en intel[i]gencia muy autorizada simbolizaba la Cruz, y en dictamen de otros las riquezas y fausto
mundano q(u)e despreció altamente, conculcó y puso a sus pies más
q(u)e hombre alguno en el mundo. En casa de este hombre expresa
J(esu)c(ris)to q(u)e quiere permanecer, esto es, no entrar de paso y por
breve t(iem)po como en la del Fariseo, y en otras en diferentes ocasiones, sino detenerse, morar y residir de asiento. Apliquémoslo con naturalidad y sin violencia a nuestro propósito...
Con Cristo entró en casa de Zaqueo la salud, la gracia y la santidad,
extendiéndose el beneficio, en intelig(enci)a común de padres y expositores, a todos los individuos y domésticos q(u)e por cualquiera título
le pertenecían; y lo mismo ha sucedido felizm(en)te en esta S(an)ta
Casa. Ha entrado en ella la salud y la santificac(ió)n, extendiéndose y
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difundiéndose no sólo a los q(u)e le habitan, q(u)e desempeñan cumplidam(en)te por la divina miseric(ordi)a los fines de tan santo establecimiento, sino por un género de redundanc(i)a admirable y estupenda
a todos los q(u)e contribuyen a los magníficos cultos q(u)e en ella se
tributan al S(eño)r; o lo q(u)e viene a ser lo mismo, a toda la nación a
quien estos personajes y cuerpos tan distinguidos representan. La salud,
digo, no solo espiritual q(u)e consiste en la conservación y permanencia de la Fé y Religi(ió)n, mas también la q(u)e comprehende las bendiciones y felicidades temporales.
Entre una multitud y tropel de misterios y maravillas tan difícil de
reducir a un sólo discurso, como antes decía, nos bastará contemplar y
tomar por asunto del Pane[gí]rico este triunfo de la Relig(ió)n, q(u)e
consiste en la conmutac(ió)n feliz q(u)e hemos insinuado efectuada y
repetida en n(uest)ros tiempos, en prosecución del sistema q(u)e ha
seguido uniformem(en)te la sabid(urí)a y provid(enci)a del S(eño)r con
su Igles(i)a desde los principios.
Mas no conviene parar aquí; adelantemos el discurso hasta demostrar q(u)e la salud q(u)e se ha obrado por la venida de Cristo a esta casa,
se extiende y abraza todo género de bendiciones, misericord(ia)s y liberalidades, no sólo espirituales q(u)e debieran ocuparnos únicam(en)te,
mas también temporales q(u)e nos llevan la principal atención. Aquellas
bendiciones de la Escritura: «Bienav(entura)do el pueblo a quien Dios
enseña e instruye en su Ley, le hace depositario de su culto y le encarga su defensa y honor contra los enemigos q(u)e le combaten e impugnan»; éstas y semejantes bendiciones no se limitan a lo espiritual, sino
q(u)e se4 extienden a todo género de felicidades. Nosotros mismos
somos testigos de las maravillas del S(eño)r, q(u)e debi[é]ramos predicar a todas las naciones en desempeño de n(uest)ra obligac(ió)n y gratitud. Sin recelo de exageración o hipérbole podemos gloriarnos y publicar a boca llena, q(u)e no hay sobre la tierra generac(ió)n o pueblo tan
grande q(u)e tenga tan propicios y allegados así a sus dioses como
hemos tenido nosotros y tenemos al verd(ader)o Dios. Con nuestros
oído[s] hemo[s] oído, y nuestros padres nos anunciaron las maravillas
q(u)e ha obrado el brazo del Todopoderoso en n(uest)ro beneficio, protección y defensa. Él nos ha libertado de todos los peligros, salvado de
n(uest)ros enemigos, asistido en n(uest)ras tribulaciones, no con una
mano invisible y oculta, sino de un modo manifiesto y patente, obrando portentos y prodigios en nada inferiores a los del pueblo de Israel

4

Geuk zuzenduta: es > se.

106

BIZENTE SARRIA

q(u)e le hicieron famoso e ilustre y llamaron la atención del universo.
No lo ha hecho así con nación alguna, ni la ha manifestado y hecho
patentes sus juicios como con la n(uest)ra, siendo esto segundo consecuencia de lo prim(er)o. Felices nosotros si perseveramos en el goce y
posesión de tan inestimable beneficio, si no aparta de nosotros su rostro, no esconde y nos oculta sus justificaciones y preceptos, buscando y
preparando otro Pueblo a quien confíe su Ley y Evang(eli)o. La maravilla obrada en esta Igl(esi)a, la existencia y destino de ésta, nos da fundam(en)to para espirar y tener un gen[io] de seguridad y confianza de
q(u)e mira5 con los mismos ojos q(u)e s(iem)pre, de q(u)e continuará
obrando n(uest)ra salud y favoreciéndonos con igual generosidad; de
q(u)e nos ha elegido por su Pueblo y Nación favorecida, enriquecida,
distinguida entre todas las de la Tierra incomparablemente más q(u)e la
de Israel, no para desecharnos como a ésta en castigo de haberle vuelto las espaldas, de sus rebeldías e ingratitudes, sino para llevarnos
s(iem)pre en sus palmas, cubrirnos con las alas y sombra de su protección, y velar et[er]nam(en)te en n(uest)ra guarda y defensa. ¡O elección
la más gloriosa para el S(eño)r, la más honorífica y vital para nosotros,
la más ventajosa para todos! Elección q(u)e constituye n(uest)ra felicidad, nuestra seguridad y defensa, y en q(u)e debemos colocar n(uest)ra
confianza, incomparablem(en)te más q(u)e en n(uest)ras armas y caballos, en n(uest)ros exercitos y fortalezas, en n(uest)ras armadas, escuadras, etc. A semejanza de aquellos soberanos espíritus q(u)e vio Isaías,
los cuales entonaban y repetían día y noche aquel celestial canto
«[San]to, santo, santo, santo», sin mudar el elogio ni cansarse o fastidiarse jamás, llenos juntamente de los afectos q(u)e inspiran los sabrosos
mist(erio)s de la Redención, digamos, vuelvo a decir, con todo corazón
y espíritu, como la mujer del pres(en)te evang(eli)o: «Bienav(entura)do
el vientre en q(u)e anduviste y los pechos q(u)e te alimentaron»; palabras q(u)e coinciden y vienen a ser un compendio de las q(u)e usamos
en el Rosar(i)o. Nosotros os saludamos, ¡oh Virg(e)n María!, reconociendoos por Reina Soberana de Cielo y Tierra. Vos sois aquella aurora brillante, q(u)e por med(i)o de v(uest)ro Hijo bañaste al mundo de resplandores, sacándole de las tinieblas en q(u)e estaba sepultado. Dirigid
hacia nosotros algún rayo de la inmensa claridad q(u)e os circunda,
q(u)e nos conduzca y guíe en el curso de nuestra peregrinac(ió)n. Sois
llena de gracia, poseyéndolas todas en grado supremo, siendo llena de
ellas en v(uest)ra concepción, penetrada y como empapada en v(uest)ra
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Anunciac(ió)n, colmada en v(uest)ra Asunción; siendo un abismo y
manantial de donde se derivan a los hombres, y de cuya plenitud esperamos todos recibir. El S(eño)r está contigo como con su Hija, con su
Madre y Esposa; está contigo no como en el resto de las criaturas, sino
de un modo q(u)e os es propio y singular. El Padre está con vos para
daros la vida y comunicaros su poder; el Hijo para recivirla y alargaros
su sabiduría; el Espíritu Santo para comunicaros la fecundidad y amor.
Sois bendita entre todas las mujeres q(u)e han sido, son y serán, por
haber sido preservada del Pec(ad)o Original, por haber concebido al
Hijo de Dios en v(uest)ras entrañas por virtud del Espíritu Santo y
dá[n]dole a luz sin dolor ni penalidad; y finalm(en)te, por haber sido elevada en alma y cuerpo a lo supremo del Cielo, donde los Áng(ele)s y
los hombres os bendicen y llaman Bienaventurada. Es bendito el fruto
de v(uest)ras entrañas, q(u)e es Cristo, a quien bendijeron antes de
nacer los Profetas, en su nacimiento los Áng(ele)s, y después Ana, Simeón y los niños hebreos c(uan)do entraba en Jerusalén. ¡Dichosas entrañas q(u)e contuvieron y llevaron tal fruto de bendición! ¡Dichosos los
pechos q(u)e le alimentaron! Pero tened, S(eño)ra, presente q(u)e uno
y otro fue ordenado para n(uest)ra salud y remedio, el cual por lo mismo estáis obligad[a] a procurar por todos los medios. S(an)ta Maria, santa no diminutam(en)te y en parte, con mezcla de imperfecciones y
defectos como los demás justos, sino en toda plenitud de santidad, virtud y perfección; Madre verd(ade)ra de Dios, acordaos q(u)e lo sois
también n(uest)ra, q(u)e sois Madre de la vida, Madre de la salud. No
permitáis perezcan los mismos por quienes v(uest)ro Hijo murió; orad
por nosotros, pobres miserables pecadores, cargados de culpas y crímenes. A vos nos convertimos como a n(uest)ra Reina, n(uest)ra Madre,
n(uest)ra Medianera y Abogada, para q(u)e nos presentéis, recomendéis
y reconciliéis con v(uest)ro Divino Hijo. A los q(u)e éste amó tanto,
¿cómo vos podréis aborrecer? Favorecednos y amparadnos muy particularm(en)te en la hora de la muerte, c(uan)do será mayor la necesidad,
porq(u)e también lo serán los peligros y tentaciones. En la hora de
n(uest)ra6 muerte, hora terrible y funesta, y la última de las horas, pasada la cual ya no habrá esperanza de la salud; hora finalm(en)te en la
q(u)e nada podremos hacer ya por n(uest)ra salud, ni tendremos más
q(u)e a vos q(u)e nos defienda de los acometimientos del enemigo, nos
fortalezca contra sus golp[es], alcanzándonos el don de la perseverancia
en el bien. A v(uest)ros p[ies], Virg(e)n Soberana, pone este devoto

6
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auditorio, (especialm(en)te (...) piadosa, etc. q(u)e consagrada a
v(uest)ro servicio y culto), s[us] oraciones y súplicas; a v(uest)ro trono
dirigen y elevan sus vo[ces], a vos q(u)e sois Madre de Dios, alegría y
consuelo de los pobres, la nueva Eva q(u)e trocó en bendicion la maldición de la pi[o]nera, por quien hemos sido reengendrados en Cristo,
r[o]tos los hierros y prisiones de q(u)e aquella nos había carg[a]do. Concluid y consumad v(uest)ra obra y n(uest)ra libertad; disipad las tinieblas, ilustrad la espesa nube de ingnoranc(i)a q(u)e ofusca y obscurece
n(uest)ro espíritu; aligerad el pesado yugo q(u)e desde e[l] de n(uest)ro
nacimiento llevamos sobre nosotros y nos bruma y ha[ce] gemir, romped las prisiones de reos q(u)e nos sujetan y aprisionan; estableced en
nuestros corazones la paz, suavizad los males q(u)e n[os] atormentan, y
alca[n]zadnos7 los bienes q(u)e nos faltan y de q(u)e tenemos tan gran
necesidad. Mostrad q(u)e sois Madre y tenéis entrañas y sentimientos de
tal; y supuesto q(u)e en todo sois singular y admirable, siéndolo muy
particularmente en misericordia y ternura con los mortales, exercitad
con nosotros unos atributos de q(u)e tanto [goz]áis, para q(u)e seguros...

7

Ostean zuzenduta: alcaznos > alca[n]zadnos.

6
[KONFESINO JENERALA]

S(an)ta María, S(an)to Ángel y S(a)n Fran(cis)co Sales
Iugum enim meum suave est, et onus meum leve. Mt. 11, 30
Bota ebanako Jaungoikoak Diabrua Infernuko ondarrera eta Aingeru izaterik, geratu zanetik Satanas edo tentadore eginik, beti dabil Espiritu madarikatuau nondik eragotziko1 dituzan Jaungoikoaren egite edo
obrak gugan. O eta zenbat bidar lograten dituzan bere intentzino gaizkinak! Jaungoikoaren agindu eta kontsejuak erakutsi gura deuskuz gauza gogor eta geure aleginen ganetikoak balitzena legez, beste aldeti izanik egirik andijena dala biguna Jaungoikoaren Legia, eta arina guztiz
bere grazijagaz Berak ifinten deuskun kargia. Baia beste gauza askoen
artian zetan Diabruak ezarten daben bere gazkeri edo malizijaren biaztuna, da sinistu eragiten pekatarijari ezin egingo dabela Konfesino Jeneral bat, eta alan bota degijela bere burutik bera egiteko asmua. Orregaitik bada, esan neutsuena2 legez lengo eguenian3 adierazoko nendula
gaur nortzuentzat dan kontsejukoa eta probetxu andikoa Konfesino
Jenerala egitia, obligaziorik ez euki arren bere, alan bada, artu dot
gogotzat au gauzau erakustia lenengo puntuan; eta gero bigarrenian irakutsiko4 deutsuet errez egiteko modua, kendu degizuentzat Diabruak
ifinten deutsuezan enbarazuak ez degizuen bera egin.
Konfesino Jeneralak, dino S(a)n Fran(zis)ko Salesek, garoaguz geu
zer garien ezaukerera, garoaguz lenagoko bizitziaren osasuneko5 konfesino batera; egiten dau admirau deigun Jaungoikoaren miserikordia, ainbeste pazientzijagaz itxadon deuskulako; sosegetan dituz gure biotzak,
atseginduten dituz gure arimak, garoaguz propositu onak egitera; emoten deutso okasinoa geure konfesoriari geuri geijago jatorkuzan kontsejuak emoteko, eta idigiten dau gure biotza konfiantza geiagogaz adierazo edo deklaradu geitezentzat aurrentzagoko konfesinoetan. Guztijau da
1
2
3
4
5

Ostean zuzenduta: ergotziko > eragotziko.
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S(a)n Fran(zis)ko Salesek dinoana. Emetik agiri dira, bada, Konfesino
Jeneral batek dakazan probetxuak arimai. Alan bada, da Konfesino Jenerala guztiz konbeniente eta probetxu andikoa persona batentzat, eldu
danian amasei, amazortzi edo ogei urtera, leenako konfesinoak usti
badau ondo egin dituzala bere. Eta egija esango bada, malizija andija
ezpadau batek euki leenago urteetan bere eta pekatu ekizen guztijak
konfesetan bazituzan bere, zer konfiantza andi merezi dabe denpora
aetako konfesinoak? Batzuk joango6 ziriaden benturaz alan aginduten
eutsuelako zeuben gurasoak, zeuben ugazabak, zeuben aitobe edo
amandrek, zeuben eskola-maisuak, eta geijago benturaz eurai gustu
emotarren, Jaungoikoagaitik eta zeuben arimakaitik7 baño; beste batzuk,
asko adbertidu baga zer zoazen egiten, bardin zein bazinoaze[n] Autsen
Egunian autsa artuten edo Erramu Egunian ereiñotz bedeinketua. Zer
egiten gendun geijenez guztijok amar edo amabi urteko geunkenian
konfesetako, ezpageunkan8 orduan beste gauzerik guzur bat edo beste
baño, edo guresoai zerbais[t] erantzutia? Baia, zer egiten gendun euren
damua eta propositua artutarren? Bakotxak ezagutuko dau obatoago
bere artian, eta sinistuko dau zer gauza andija izango dan beretzat aseguretia ordu atako konfesinoak, ezpadakus euretan gauza zierturik erremordimentua emoten deutsenik bere.
Da guztiz konbeniente eta probetxu andikoa Konfesino Jenerala
bere estadu barrija artu gura daben personiarentzat: errelijinokoa artu
gura dabenentzat, dino S(a)n Buenabenturak, eta alan da kostunbria
egin eragitia, eta errelijino askotan urtian bein urte atako konfesinoa;
ordindu gura daudienentzat, eta azkenengo matrimoniñoa artu gura
deudienentzat. Bada, eukirik ez zer egin gaitzi[k] orain artuten doazan
obligazio barrijakaz, da guztiz ondo kendutia sustreirik leenagoko duda
guztija; baita bere azezostian, biar daudiana legez estaduren bat artuten
daudien personak egin geiago ondutarren estadu atan, onetarako da
konbeniente erontzitia leenagoko bizitzako obra zarrak, arrapan dabillan txorijak lumak itxiten dituzana legez eta sugiak azala erontziten
d[abena] legez. Bada, alan leenagoko gauzakaz eztaude eukiko zer egin
konfesetako, ezpada bai damututeko eta negar egiteko; bada au beti
biar da, eztakijelako inok merezi ba[da]u Jaungoikoaren amodijoa edo
gorrotua, ezpadautso Jaungoikoak berak au agartuten. Da guztiz konbeniente bere zer artu edo emon askoko ofizijoren bat euki dabenen per-

6
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Idem: goango > joango.
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sonentzat, egitia ofizijoak irun daben denporako Konfesio Jeneral b[at]9.
Alan dira erabili edo administradu dituezanak inoen haziendak, diruak
edo kaudalak; ofizijo askoentzat pelleburuzkoak euki dituezanak denporaren baten zelan dirian taberneru, tabernera...; baita bere Errepublikako agindari edo buru, edo juez izan dirianentzat. Eta au guztijau esan
gura dot, euren arimen arduriagaz ofizijo aetan bizi izan badira bere;
bada, ezpadira alan bi[zi] izen, inoen gauzakaz aberastu badira, edo
bateri gauza txiki bat, bestiari beste bat, eta beste bateri beste anbeste
kenduten izen badautse, edo bai bardin bateri kenduten izen badautse
gaur sinpletzat, bijar bes[te]lako bat eta alan gauza graberag[i]no, dauke
zer egin10 erremedijo baga denpora atako Konfesino Jenerala, salbadu
g[u]ra badabe, lengo egunian11 esan neutsuena legez. Eta bardin Errepublikako bu[ru]ak eta juezak, ezpadabe euren ofizijoan biar dan arduria euki. Baia orain esan gura dodana da, bizi izan badira bere Jaungoikoaren bildurragaz, eta alan euren ustez konfesinoak onak izan badira
bere, dala konbeniente eurentzat gitxienez d[en]pora atako Konfesino
Jeneral bat, ofizijo aetan kontuz ibili arren bere justizija eu[ren] aldera
okertuteko eta alan pekatu egiteko dagoan pelleburuagaitik. Nok kontadu [le]ikez, juez ardura gitxiko batek, berari alan ezpaderetxo bere,
egin legizen kaltiak? Zenbat bider eskribeu, prokuradore edo abogadu
ontzat dagoan bat, erakus[ten] dabela munduarentzat gizon prestuta[s]un
andija eta dirurijela benetan b[este] batzuen aldian errazoa andiko gizona, baia emoten dau bere nagitasuna eta atzeruntziagaitik auzijen erabagite edo despatxuan, emoten dau, dinot, z[er] sentidu geiago eta egiten
dau kalte geiago bere tardantziagaz, kontsiderazino bako sententzija
batek egin legijena baño? Zenbat umezurtze12, zenbat alargun pobre
dagoz negarrez, ez jakielako ainbeste denpora garrenian autorten
eu[ren] justizijaz jatorkena? Egin begije, bada, alango ofizijokoak Konfesio Jeneral bat eta topaduko daude benturaz usti ez eudiana.
Da bere guztiz probetxu andikoa Konfesino Jenerala, gura dabenian
persona batek asi debozino andiko bizitza bat eta asko aurratu birtuteetan, bada Konfesio Jeneralak artu eragin deutso Ja[un]goikoaren bildur
santua, zein dan jakituri guztijen asikeria. Agindu eutsan Jaungoikoak
Ezekiel Profeta Santuari idigi deijela orma bat. Egin eban alan Profeta
Santuak, eta topadu eban ormien13 barruti ate bat. Agindu eutsan
19
10
11
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Idem: egitia ofizijoak irun daben denporako Konfesio Jeneral b[at] egitia > egitia
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J[aun]goikoak sartu zila, eta ikusi leizela14 bertan egiten zirian gaizkeri
edo maldade g[uz]tijak. «Sartu nitzan –dino Profeta Santuak– eta ikusi
nenduzan kontadu ezin legi[zen] zapo, suge, sierpe eta beneno andiko
beste animali asko; ikusi nenduzen guztiz gorrotogarrizko gauza asko,
eta ilunian egiten zirian gaizkeri edo maldade andijak.» Au berau jazoko
jako15 bizitza guztiz barri bat Jaungoikoaganako asi gura dabenari. Idigi
egizu zeure kontzientziako ormia16, zeure bijotzeko gela edo aposentura sartuteko; [idi]gi egizu examine arduratsu bat dala biterte, eta topaduko dozuz zapoak, sugiak, sierpe eta beste beneno andiko [...], beste gauza ezain asko zeure bijotzeko bazterrian illunian legez egin zenduzenak,
au da, zeure entendimentuaren i[llun]tasun eta ignorantzija gaizto askoen artian, eta noz ezendun ustiten Jaungoikoak egiten zenduzala. Non
videt Dominus nos. Ezaguturik orduan ainbeste gaizkeri edo maldade
zeure bijotzian, zeuk ezagutu baga ordura artian estaldu dala, esango
dozu Job Santuagaz: Frater fui draconum, et socius strutionum. «Sierpe
andijen anaje17 izan18 naz, eta […] laguna. O ze ardura andijan bizi biar
nazan aurre[n]tza, ez diten geiago aserratu Jaungoikoa ene bijotzen gaiztokerija edo maldade andijagaitik!»
Baia orain, Kristi(nauak), birtutian aurratuteko ainbeste biar izan[ik]
norberen ezaukeria eta humildadia, zer gauza andijago onetarako Konfesino Jene[ra]la baño? Adierazoten eban au irudi edo konparaziño eder
bategaz aita beneragarri Lopezek. Sartuten da kazadore bat beresi zarratu baten, topetan dau erbi19 bat edo beste, eper20 bat edo beste, baia
beresi21 guztija kasi bere ustez ibilirik bere, ezin beste gauzerik topadu
dau. Jazoten da, bada, ari beresijari su emotia justizijaren aginduz, lapur
asko bertan estalduten dirialako. Emoten deutsee, bada, suba bere lau
aldeetati, dago bere kazadoria adi, artuten dau suak beresija leku guztietati; eta dakus orduan kazadoriak urteten deudiala suari iges beresi
guz[ti]tik basaurdak, antzarginokoak, otsoak, lupuak, atziarijak, eta egaz
urteiten deudiala bere ainbeste gauontz eta arrapako txori andijak.
Orduan dino kazadore adi dagoanak: «Enendun inoz sinistu egoala beresi onetan ainbeste kazako piztija». Aitu dozue au irudijau, bada dator
ondo esku artian darabilgun gauzarako. Konfesino Partikularra edo
14
15
16
17
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gitxikoa egiten zendunian, egizu kontu joaten ziniala kazan zeure biotzeko beresira eskopeta bakar bategaz legez, an topetan zendun pentsamentu loi bat… Baia Konfesino Jeneralian, leenagoko bizitziaren examiniagaz eta ardura guztijagaz begiratuagaz emoten jakana legez suba alde
guztiti zeure biotzeko beresijari, urtengo daude usti ezenduzen piztijak;
otsoak, basaurdak, antzar eta ze beste gauza[k] eztau urtengo? Topaduko dozuz askotan izan zariala lapurra, bada gitxika-gitxika artuten zendun ja gauza bat, ja beste bat; eta orregaitik bere ezendun gura inok
lapurra geijemon leizun. Ezagutuko dozu bengadu22 gura izan zendula
gatx egin eutsunaganik, murmuradu zendula..., eta orregaitik bere ezendula ezagututen. Ikusiko dozu… Eta arriturik azkenian esango dozu:
«Enendun sinistu ainbeste gaizkeri egoala neure biotzian». Aramen,
Kris(tinauak), norberen biotzen ezaukeria humildadiaren birtutia alkantzetako, zimendu onen ganian eregi deijen birtutezko obra edo fabrika
ederra, bizitza Jaungoikozko bat egin gura dabenak.
Azkenengo, Konfesio Jeneral bat da guztiz konbeniente egin degijen
lenago inoz egin eztabenak, aseguretako eta sosegetako leenagoko gauzen ganian bere kontzientzija, ezagututeko bere biotza ondo eta bere
kontzientzijaren estadua denpora atan daukana, eta sendatuteko geiago
aurrentzagako gauzen ganian. Baia leenago gauzakaitik23 esango deust
benturaz norbaitek: «Ezpadaukat eskrupulurik? Begiratu arren neure
kontzientzija, dakust nozbait edo beste jausi banaz pekatuan, konfesadu nazala24 neure ustiz ondo. Enaz akordetan inoen gauzarik daukadala, bada zerbait ostu banendu, bertati urrengo konfesinoan biortu nendun. Neure konfesinoetan usti dot euki dodala doloria edo pekatu eginen damua, eta propositua aurrentzagako emendazinorako, bada ez dot
inoz euki luzero irun deusten pekatu mortalen ekandu edo kostunbrerik. Neure obligazioak ez dira andijak izen, eta egiten izen dot eurekaz
beti kunplietarren...». Sinistuten dot dagozala alan esan legijenak bere,
bada daukaz Jaungoikoak beti arima eskojida asko; baia alan izanik
bere, ez jatzu probetxu gitxikoa izango Konfesio Jenerala. Aitu egijozu
Dabid Erregiari: «Egingo dot –dino– guztijen konfesino bat». Confitebor
adversum me injustitiam meam Domino. Baia, ez ekijen ordurako parkatu jakazala pekatuak, eukan eskrupulu edo erremordimentu pekatu
mortalenik? Ez, Krist(inauak); baia bere gaztetasuneko pekatuen ardura
eta bildur andi bategaz bizi zan, eta ez eutsien ardura eta bildur gitxi
emoten ignorantzijako pekatuak, ezpazituzan ezaututen bere. Delicta
22
23
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juventutis meæ et ignorantias meas ne memineris Domine. O ze exenplu andija guztijoentzat! Alan Konfesino Jeneral batek emongo deusku
leenagoko bizitzaren seguridade geure moduen euki ginaijena; sendatuko dau geure biotza ordu presenterako bere pekatuen damutasunian eta
konfesinorako biar dan proposituan. Humildadeko egite edo akzino
andi onegaz mereziduko dogu emon deigula Jaungoikoak bere grazijak
eta sokorruak grazijan lotuteko.
Baia, ze bake andijan, ze atsegin eta ze kontsolazino onian ez dira
geratuko zuen arimak, Konfesio Jeneral bat satisfazinoz egin ezkero?
Aitetu neutsuen lengo aldijan zerbaist, esan neutsuenian nortzuentzat
zan Konfesino Jenerala obligazino estuagaz egin biar zana. Baia orain
bere dinautsuet, ezpadozue ezagututen bere leenagoko konfesioak
utsak izan ziriala, ez dala gitxi izango Konfesio Jeneral baterik atarako
dozuen atsegina, biotzeko bake eta kontsolazinoa. Zeubok ezagutuko
dozue azkenengo, orain aurrentzagako datozan probetxuetako25 Konfesino Jeneralaganik. Egija da guztijak kasi egin gura daudiela erijotzako26
ordurako, eta alan usti dot emen gagozan guztijok gurako dogula egitia.
A Krist(inauak)! Bada, nor ezta guztija ikaratuko orduan Diabruak egiten dituzan tentazinoak eta akusazinoak burura badakaz? Ondo esango
leuskigu ak errelijiosu santuak, nogaitik dino S(a)n Juan Klimakok ze
egin azkero27 bizitza guztiz penitentzija andiko bat, ilgo zan aurrengo
egunian geratu zala bere artian zentzunik ezpaleukan legez, eta bardin
zein balegoan bertan kontua artuten eutsan bategaz eta bere akusazinoai erantzuten. Entzun jakan esaten ebala: «Bai, alantxe da ori; baia orregaitik barau egin nendun». Ja ostera esaten eban: «Guzurra dinozu, ze
enendun nik ori egin». Ja beste batzuetan entzuten jakan: «Egija da ori,
baia negar egin [nendun] beragaitik». Gero beste baten esan eban: «Alan
da, eta eztaukat zer esan ezpada miserikordija dagoala Jaungoikoagan».
A neure Krist(inauak)! Eta zer da [a]u? Au jazo zan alango penitentzija
and[i]jan usti zan religioso santukaz egoanagaz. Bada, zer izango da
alango bizitzarik eztau[k]anagaz? O bildurgarrizko gauzia! Gura dozue,
bada, defentsa andiko gauza bat. Au da, bada, Konfesio Jenerala. Eztaukat au zer irakutsi, bada ezagututen dozue zeubok bere ondo. Ezagututen eban bere ondo orain esango deutsuedan gizon andiki edo kaballero on batek. Joan zan au misioneru bategana eskatuten entzun leijela
bere Konfesino Jenerala, eta itandurik Konfesino Jenerala eukan errazoe
edo motibuagaitik, erantzun eban: «Enaz, aita, ni bere ilgo? Ez jator[t] beti
25
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neure atzian erijotzia, eta enau alkantzaduko neuk bera aiztuten badot
bere? Bada orduan asko eukiko dot zeregin gaixotasuneko doloriakaz,
larrijagaz, nekiagaz, bisitakaz eta erremedijoak artutiagaz. Obago da leenagorik egin deiden ainbeste orduan balijoko deustena». O kaballero juizio andikoa! Bakizu orain, au entzuten zagozan arimia, eukiko dozula
orduan ainbeste gurako zenken gauzau egiteko [denporia]? Eta denporia euki arren bere, ze konfiantza eta satisfakzinoz geratuko zara orduko estutasunian egin zinaijenagaz? Osasunian zagozala bere ain nekoso
badiratxazu gauzak burura ekarti[ari], zer izango da orduan? Ain baga
bere eztautsu28 gatxak edo gaixotasunak gitxi arinduko bur[ua]. Bada,
Krist(inauak), ja lengo egunian29 eta orain esan deutsuedan guztirik au
atera biar dozue: persona eskrupulosak euren konfesoren ustez bizitza
on edo erregular bat euki badaude, eta printzipalmente leenago egin
badaude Konfesino Jeneral bat, eztaude Konfesino Jeneralik egin biar;
leenago konfesino utsak egin dituezanak, ja dala examina faltiagaz edo
euren konfesino leenagokoetan eztalako dolorerik edo pekatuen damurik, edo bai propositurik agartuten, egin biar dabe, oneik salbadu gura
badabe alan bizi izan dirian denporako Konfesino Jenerala, lengo egunian30 esan neutsuen legez. Baia zuen konfesino eta zeuben ardura edo
obligazinoakaz zeuben ustez kunplietan izan dozuelako, orrega[itik]
bere konbenidu jatzue guztiz Konfesio Jeneral bat egitia. Eta au da irakutsi deutsuedan gauzia sermoiaren lenengo puntuan. Goazan bada,
orain irakusten zerbais[t] zelan egingo deutsuen kenduteko Diabruak
atarako ifinten deutsuezan buruko koko[ak].
BIGARREN PUNTUA
Esan neutsuen lengo egunian31 bere, askoentzat erreglarik onena
dala eskojidu konfesore jakintsu eta bere satisfakzinoko bat, eta agarturik berari bere kontzientzija, esan zelan daukan Konfesino Jeneral bat
egiteko asmua; eta eskatu berari onetarako zer egingo daben, bada
kontzientzija guztijak ez diriana legez bardin, obatuago urten leijo
bakotxari konfesore prudente batek berari bakarrian aginduten deutsena, emen guztijentzat pilloa[n] edo jeneralmente emoten zirian erreglak
baño. Baia al daidan moduan gauzau er[re]zago egitarren, askok usti
dauden baño, dinot, ze izanik egi andija Jaungoikoaren gra[zi]ja bagarik
28
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ezin obra onik Zerurako egin ginaijela, orregaitik bada, Konfesino Jeneral bat egin gura daben personiak asi biar dau au gauzau lenengo Jaungoikoari onetarako grazija eskaturik. Ofrezidu beio onetar[a]ko Jaungoikoari Mezako Sakrifizijo Santua; ifini begi bitertekotzat Maria Santisimia,
Aingeru Santuak, bere Santu debozinokoak. Guztiz o[n]do izango da
bere zerbaist gorputzeko mortifikazino egitia egun aetan, eta zerbaisten
[limos]na al daijenak. «Ona da –esan eutsan S(a)n Rafael Arkanjelu glorios(uak)–; orazinoa, barauba eta limosnia dala biterte garbituten dira
pekatuak.» Oneik debozinoko gauzak bakotxak e[gi]ten dituzala, (intentzinoagaz alkantzetako Jaungoikoaganik konfesinoa egiteko grazija),
egun batzuetan, artu begi bakotxian denpora zatiren bat, edo ordu bat,
edo zerbaist geiago edo gitxiago, examinetako edo begiratuteko bere
kontzientzijako gauzak. Ja dakusue au denporau zereginak albora ezin
bota32 dituzanak bere topadu leijela goxi[k] jaigirik; egin beije oneik
bere olan, bada. Onegaz bada, examinia asten dag[izu]enian, eskatu egijozue lenengorik biar dozuen grazija Jaungoikoari; ifini egizu[e] Jaungoikoagaz bitertekotzat Maria Santisimia, Angeru Santuak, errezadurik orazinoren bat edo beste. «O Jauna, zenbat maldade eta pekatu daukadazan! E[ra]kutsi beidez, bada, neure pekatu eta gaiztokeri guztijak.»
Responde mihi quantas habeo iniquitates et pecata: delicta mea... (Job.)
Asirik, bada, begiratuten zeuben kontzientzija, larrituko zare benturaz
ustirik ez dozuela gauza onik egingo; baia ez, artu egizue gogo ona
Jaungoikoagan konfiantzia ifinirik. Aitu egizue ez dala inor kondenauko
buru edo memorija faltiagaitik.
Baia emongo deutsuet orain erregla on bat errezago guztija egiteko:
ez egizuez ekarri gura bizitza guztiko gauza guztijak era batera burura.
Egingo dozuena, bada, da errepartietia zati batzuetan zeuen bizitza guztija, guztizko Konfesio Jenerala egiten badozue. Alan begiratu zinaijez
lenengo, usu errazoia euki zenduenik lenengo komunino arteko33 gauza, edo bai ekan[du] deungeren bat artu zenduen arteginokoa; bigarren
zatija, lenengoko komuninorik, edo ekandu edo kostunbre deungerako
malizija artu zenduenik, estaduren bat artu zenduen artekoa, zelan zeuboi geijago deritxazuen; irugarren zatija, estaduren bat artu zenduenik
orain arteginokoa. Baia bakotxak bere moduan zelan errezago usti
daben egin leike au errepartimentuau. Eta beti estadu baten bizi izan
badira, asko izango jake bizitza erregular bat euki daudenai zati bitan
euren bizitzia ifintia: lenengoa, usu errazoia euki eudienetik ekandu
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deungeren bat artu eudien artekoa; bigarrena, kostunbre edo ekandu34
deungeren bateko malizija artu zenduenik onako35 denporia. Eta alan
bakotxak36 bere moduan. Eginik zeuben artian denporien errepartimentuau, egizue ekartera burura zeubok bizi izan zarien errijak, zeubok
egon zareen etxiak, ezagutu dozuezan lagunak, euki dozuezan ardurak
edo zereginek, eta eukiko dozue benturaz laster kontzientzijaren errespuestia, esaten deutsuena egin zenduezan37 pekatu grabiak edo nagosijenak. «Oneik pekatuok –esaten eban ondo S(a)n Bernardok– igoro
zirian ja eskurik, baia ez bururik.» Transierunt a manu, sed non a mente. Aitu egizue ezpabere, neure entzula maitiak: persona bati galdu jakazanian eun errial erri baterik bestera, non billatu biar dituz? Ga[u]za jakiña da ibilli dan lekuetan. Biurtu biar dau, esango dozue, etorri dan
lekuetati, begiraturik arduraz ibili dan pasuetati. Eta zer38 jazoko jako
onegaz? Ze emen topaduko dituz ogei erriel, an berrogei; aurrago amar,
berago lauko batzuk. Eta zer egin dau onegaz? Ifiniko da kontetan topadu dabena; eta ja badauko galdu dabena, emongo deutseez Jaungoikoari grazijak; eta ezpadau guztija topetan bere, geratutarren egin biar dau
sosieguan, egin dabelako bere aldeti egin biar dana. Alan joan biar zaree
zuek zeuben buruagaz examinia egiteko: lenengoko urteetan ibili ziriaden lekuetati, gero euki dozuezan zereginetati, begiratuten dozuezala
euki dozuezan lagunak, bizi izan zaren lekuak, eta etorriko jatzue
buru[r]a edade atan egiten zenduezen gauzak urlija lagunagaz, beste
errijan, beste etxian egin zenduezen pekatuak, zeunkien kostunbre
deungia. Eta alan usti zenduen baño errezago ezagutuko dozuez zeuben
pekatuak, eta orduan emongo deutsazuez Jaungoikoari grazijak; baia
ezin guztijak topadu edo ezagutu al badozuez, ez zaiteze orregaitik larritu, zergaitik egin zenduen zeuben aldeti biar zenduena; eta ezin geiago
ezagutu al badaizue, asko da esatia zeuben pekatuak zeuben burura
agartu jatzuezan legez.
«Aita, egija da aek pekatu baratx edo nozipeñeren baten eg[i]n nenduzanak laster gitxi bet gorabera etorriko jatazala39 burura. Baia ni egon
naz kostunbre deunge baten ja birao egiteko, ja gauza indezentiak egiteko…, eta alan zelan izan leiteke burura ekartia zeinbat bidar egin
dodazan orreik gauzok? Ja pentsetan dot milla bidar bai egin dodazala,
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ja usti dot amar millera bere elduko diriala, ja usti dot gitxiago izango
diriala, eta zenbat geijago kontzientzija examinetan dodan, ainbeste
sosiegu gitxijagoan ifinten naz.» Agartu dozu zeure neke guztija? Bada,
aitu deutsut pazientzija guztijagaz, Jaungoikoaren ministro batek beragan beti irakutsi biar dabena legez Apostoluari jarraiturik; bada, entzun
egizu orain ene doktrina edo ikasbidia, Apostoluak berak bere enkargetan daben legez. Orreik ainbeste neke emoten deutsuen pekatuen ekanduok, errazago baño ez dira examinetako; eztaukazue onegaz zetan arritu edo espantadu. Gauza ziertua da eztabela Jaungoikoak aginduten
ezin egin leijena; eta alan izanik askoentzat euren pekatu guztijen numeru edo kontu garbija ateretia, biortu biar daude euren biotz guztirik
Jaungoikoagana konfesinoan, ezpadituez pekatu guztijak esaten bere
ezin guztijak ezagutu dituezalako. Eta alan asko daude examinetia euren
kontzientzijak arduriagaz konbenidu dan denporan, eta gero esatia konfesore Jaungoikoaren ministroari euren pekatuak ezagutu al izan dituezana legez; asko daude, bada, ateretia al daijien konturen bat egunez,
astez edo illeroz, esanik: «Au deretxat, gitxi bet gorabera». Exenplugarri.
Pentsamentu loijetan kontsentietan izan daben persona batek sei urtian,
gura badau atzera zenbat bidar gustuz eta borondatez pentsetan egon
danen kontu garbija, gura dau inoz egingo ezin daben gauza bat, eta
burua onetan benturaz galduko leuke. Eta alan deungero egiten daude
alango denpora luzeko ekanduetan, ja dala pentsamentu loijetarako, ja
biraoak, ja murmurazinoak esateko, edo beste edozein pekatu egiteko;
deungero egiten daude, dinot, alango denpora luzeko ekanduetan egon
dirianian, dinoenian gero: «Berreun40 pentsamentu edo juramentu izan
dira, eun41 bider birao egin dot». Ezin sinistu leijoe alango gauzarik, zergaitik ze ezta beste gauzerik alan ezarten deben kontua ezpada euren
burura lenengo ofrezidu jakiena. Zer egingo dau, bada, exenplutzat ifini dodan ekanduan sei42 urte egon dan personiak? Begiratu begi beti
izan bada bardin pekatu egiteko ekandua sei urte aetan, eta alan izan
bada, berba bat[en] dauko eginik bere konfesio guztija ekandu atakoa,
esanagaz: «Akusetan naz astia[n] lau pentsamentu legez Seigarren Mandamentuen kontra euki dodazala; au da, lau bider legez gitxi bet gorabera egon nazala astian indezentzijako gauz[en] gurari edo deseoagaz».
Edo egunian-egunian birriten edo iru bidar, edo illian bost edo sei bidar,
bakotxari zelan geijago deritxon. Au ekanduau izan da sei urtian, baia
bere ekandua ezpada bardin izan beti, denpora batzuetan emendatuten
40
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zalako il batzuetan, eta batzuetan pekatu geiago egiten ebalako beste
batzuet[an] baño, errebajadu begi emendaturik egon zan denporia, eta
arturik pekatu geiago egiten [eban] denporia gitxiago egiten ebanagaz,
esan begi: «Deretxat egun batzuetan gurari edo deseo deshonestu bi,
beste batzuetan bat bere ez, beste batzuetan bat leg(...); eta alan bat bestiagaz arturik, aste bakotxian bostera bai elduko zala usti dot, kendurik
ille43 bi zeiñetan emendaturik egon nitzan». Au da, Krist(inauak), denpora luze[ko] ekanduetan akusetako edo konfesetako modu ona, agarturik norberak bere eretxia, ez askok egiten deben kontua, ezarri daigun kontu andi bat, bada gitxiago badira bere, onetan egon dira sarturik. Ez, Krist(inauak): ain deunge da norberari deritxon baño geiago
esatia zein gitxiago.
Alan, esan deutsuedana legez botako dozuez pillo baten zirkunstantzia bardineko pekatuak; eta alan bein esan ezkero sei44 urtian, exenplugarri, euki dozuen ekandua, eztaukezuez gero banan zer esan modu
atako pekaturik denpora atan euki zenduenik45. Gura dot esan: esan
badozue sei urtian eu[ki] dozuela Seigarren Mandamentuen kontra astian
bo[s]t edo sei bider legez gurari edo deseo deshonestuak, gero ostera
burura bajatortzue urlija egunian urlija erriko erromerijan etorri jatzuena, edo euki zenduena denpora atan, eztaukazue zetan konfesadu; zergaitik ze ja bestien kontuan joan zan, bada pillo baten legez bota zenduen zeuben eretxi baten guztija, eta onetan dago sarturik au berau. Au
da, modu batekoak dirianian pekatuak, bada, dirianian46 pekatuak beste zirkunstantzija batekoak, aparte esan biar dira. Alan exenplutzat ifini
dodazan pentsamentu edo gurari loietan, ezkonduekaz euki dirian gurari loijak beste zati ba[tian] esan biar dira, bestian aidiakaz euki dirianak,
eta bestian persona kontsagradiagaz. Aitu egizu ezpabere: merkatari
batek diru-kantidade andi bat emoten [da]benian, talegu baten emoten
dituz dobloa zortzikoak, beste baten pezetoiak edo ogei erlekoak, eta
beste baten pezetak; eta zeuk bere egongo zare kontuan e[z] nastaurik
emoteko pezetak bost erlekoakaz. Alan bada, konfesinoan bere agartuko dozue zeuben eretxi bet ezkonduakaz, a[i]diakaz edo persona kontsagradiagaz euki dozuezan deseo deungetan, zeubok ondoen al daizuen legez; e[ta] au berau beste pekatuetan, zirkunstantzija andiren bat
nastau bada, zelan da[n] beste batzuen aurrien pekatu egitia, onegaz
emoten dan eskandaluagaitik.
43
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Azkenengo, guztijen kontsuelugarrirako: bakarrik es[k]atuten dau
Jaungoikoak esan dai[jen] norberak bere pekatuak berari deritxona
legez. Alan irakasten deusku Trentoko Kontzilijoak. Prout sunt in conscientia. Eta alan, konbeni dan denporan examinadurik arduriagaz konszientzia, dudan badago bat egin badau, ezpadau pekaturen bat, eztauko daukan dudia esan baño. Badaki denporaren baten euki dabe[la] a
ekandua edo bestia, baia ezin atera badau konturik zenbat bidar astian,
egunian edo illian izen zan egitia, eztauko au esan baño; esan al badagi ezala ainbeste edo ainbesterik igoroko, esan begi au. Alan ekandu
deungetan guztiz galdurik egon dirian personak ezin agartu badituez
pekatuen zirkunstantzia diferentiak bere, esan beije euren bizimodu edo
ekandua, eta zenbat denpora edo urtian euki dauden; eta atera al badaije egin dituezan pekatu ezainagoen kontu garbija, an esan beije al daijen legez. Begiratu egizue ja, bada, ze engañu andijan sartu gura dituzan Diabruak persona asko, ifinirik euren buruetan ezin egingo deudiala Konfesino Jeneralik, eztaukiela onetarako bururik, edo galduko
deudiala onetan asten badira burua; eta alan eragozten deutsianian Konfesio Jenerala.
Baia esanik asko au errakuntze edo Diabruen engañuau kenduteko,
eta erakutsirik bigunago dala examinia47 Diabruak askoi eragin gura
deutsena baño, esango deutsuet orain berba gitxitan beste Diabruen
engañu bat. Askori gastarazo egiten deutsie Diabruak denpora guztija
examinian, egiten dituezan pekatuen damutasuna eta aurrentzago bizitziaren emendazinoa aztu deijentzat, izanik au biarrena konfesinoan.
Alan nozbai[t] edo beste izan liteke ona konfesinoa examine bagarik
bere, edo ezin geijago egin dabelako penitentiak, edo alango legeko
dan errazoen bategaitik; baia ez da sekula inoz ona izen konfesinoa, ez
da izango bere, ezpadago pekatuen damutasunik. Baia, o Espiritu Santu arimen kontsolagarrija! Noganik etorriko jako pekatarijari au damutasunau ezpada berorreganik? Bai, neure Krist(inauak); ain da gauza48
andija pekatuen damutasuna, ze geijago da il bat biztutia baño. Alan
ezin euki ginaike geuganik; eskatu egijozue, bada, Jaungoikoari au doari andijau, eta emongo jatzue. Petite et accipietis. Onetarako bada, examinia egiteko Konfesio Jeneraleko artuten dozuezan egunetan, artuko
dozue zerbaist denpora bere begiratuteko zeuben bakarrian egin dozuezan pekatuen ezaintasuna. Igoro zinaije zeuben artian egin dozuezan
pekatuakaitik49 galdu dozueza[n] Jaungoikoaren adiski[de]tasuna, galdu
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dozuela Jaungoikoa berbera, bere grazija, bere glorija, eta egin dozuezan obra on guztijak. Pentsadu zinaike zure arimia loijago dagoala pekatu mortala egin zendunik, mundu onetako kaski guztijak baño; zagozala orain diabruakaz batera beti egoteko kondenazinoko sententzijagaz.
A! Eta pentsetan badozu ondo Infernuko ikaragarrizko betiko irungo
daben suan, zetara zagozan sententziadurik pekatuagaitik, artuko dozu,
bai, Jaungoikoaren grazijagaz pekatuen gorrotua.
Baia geijago oraindo gomuta bazara Jesukristok gugaitik igoro ebana, zelan izanik bera Jaungoiko Egiazkoa eta gu ez izanik inurri batzuk
bere aen aldian, gure pekatuen satisfazinorako, gure pekatuen zorra
pagetako igoro eban munduan igoro dan erijotzarik gogorrena. Zelan au
begiraturik, dinot, eta ostera zeuk pekatu bakotxagaz Kurutzian ifini
gura izan dozula, zelan50 ez dozu artuko pekatuen damutasuna? Ze
ume51 izango da, il badau bere aita edo ama ondo ezagutu baga bere,
gero ezagutu azkero eztana damutuko? Eztana damutuko, dinot, begiratuten badau izan diriala alde guztitik onak eta maitegarrijak? Baia, nor
da ona eta maitegarrija, alan ezpada geure Aita eta Jaungoikoa52? Quis
est (...)ius ni(...)53? Ain da ona eta maitegarrija gauza guztietan, ze Infernuan dagozan kondenadu eta diabru guztijak bere, orain egiten deutsen
justizijagaitik gorroto badautse baia ikusten baleude mementotxu baten
bakarrik, beteko litzatekez bere amodijoz. Ain da ederra eta perfekzino
guztikoa, ze Bera ikustiak bakarrik esan dodan mementoan bakarrik,
izango litzateke asko demonino guztijak bere daukien ezaintasun ikaragarria, egiteko mundu onetan usti ginaijen baño asko guztiz ederrago;
eta alan egiten dire Santuak Zeruan Bera ikustiagaz. Denpora zatitxu
bat, bada, emongo dozu onango gauzak al daizuna legez pentsetako
examina egiten dozun denporan; eta irakurten badakizu, izango da onena irakurtia onango gauzeren batzuk dakazen libruen baten. Eta esan
deutsedezan gauzen pentsamentuagaz eskatuko deutsazu Jaungoikoari
miserikordija, eta emon deizula pekatuen damutasun geijago eta
aurrentzagoko bizitza barri bat egiteko gogoa, eta pekatuen okasinoetarik alde egitia, zein dan Konfesino Jeneral bat egiteko biar dan disposizino guztija. Eta izanik, bada, orain Jaungoikoaren grazijagaz zeuk al
dozun gauzia, ez deizu itxi oraintxeganik biortutia geijemoten jaotzun
Jaungoiko maite onegana. (*)54
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Ostean erantsita.
Jatorrizkoan: hume.
Ostean erantsita: geure Jaungoikoa > geure Aita eta Jaungoikoa.
Ostean erantsitako latinezko zita.
Amaiera oharra: La Cruz. Fin del sermón.
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[AMAIERAKO ERANSKETA55]
... ainbeste edo ainbesteri[k] igoroko, esan begi au. Eta alan persona
guztiz galdu[rik] egon dirianak ekandu deungeren baten, ezin agartu
badituez pekatuen zirkunstantzija diferentiak bere, esan beije euren
ekandua edo bizimodua, eta zenbat denporan edo urtian euki dauden;
eta atera al badaie egin zituezan pekatu ezainagoen kontua, au esan beije al daijen legez. Begiratu egizue ze e[n]gañu andijan sartu gura dituzan
Diabruak persona asko, ifinirik euren buruetan ezin egingo deudiala
Konfesio Jeneralik, eztaukiela onetarako bururik, galduko [de]udiala
burua asten badira onetan; eta alan erazgozten deutsianian Konfesio
Jenerala.

55

Aurreko orriaren zati baten errepikapena.

7
SERMÓN

DE LA GLORIOSA S(AN)TA
VIRGEN Y MÁRTIR

MARINA

Glorificate, et portate Deum in corpore vestro. I Cor. 6, 20
Glorija emon egijozue,
eta eroan egizube Jaungoikoa zeben gorputzian.
Auxe da, ene entzula maitiak, Jentien Apostolu S(a)n Paulok ematen
eutseen lekzinoia lenengo Kristinauai, eroan gurarik eurak kastidade
edo gorputzen garbitasunaren amodijo andi batera. «Ines egizube onetarako –esaten eutseen Apostolu andi onek– aragizko pekatuban, bada au
egiten dabenak pekatu egiten dau bere gorputzen kontra.» Baña badakizube diriala zeuben gorputzak Espiritu Santuben tenplu edo eleiza
kontsagraduak zeiñetan dago Bera, eta ezariela ja zubek zeureenak, izan
zarielako erosijak prezijo andijan. Emon biar deutsazube glorija Berari,
eta eroan zeuben gorputzian. Glorificate, et portate Deum in corpore vestro. Ez egoan, ez, Jaungoikoa bera baño besterik, nok irakatsi eukian eta
eroan alegiguzan gizonak birtute ain altu eta perfekziño ain andi batekoa egitera. Eta egija esateko, zelan gizona, Pekatu Originalagaitik geratu zana gorputzeko zentzun[etan] guztiz sarturik, eldu zatekian bere izateen inklinazinoien kontrakoa zan birtutien perfekziñora?
Biar eban Zeruko sokorru bat eregiteko bere zentzunen ganera eta
urteiteko euren inklinazinoetarik. Au da gizonen jakintsuenak ezagutu
ebana, esanik kastidadia zala Jaungoikoen doe bat eta zein Berari eskatu biar jakan. Scivi quoniam continens esse non possem nisi Deus det. Eta
au berau irakatsi gura euskun Jesukristok esan euskunian Ebanjelijoan
eztaudiala guztijak ezagututen kastidadiaren prezijo eta meritu andija,
ezpada aek bakarrik nortzubei Jaungoikoak egin deutsien grazijau. Non
omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est. Egija da antxinako
jentilidadiak ifinten dituzala bere geure aurrian kastidadeko exenplu batzuk, baña [ez] zirian geijenez irudizko birtute batzuk baño, zeintzuetarik zerbitzen zirian estalduteko euren bijotz ustela; edo bai gitxienez
eldu zirian iñoz askogaz bere Kristiandadiak bere diszipuluai irakatsi
deutsien birtute one[i]n perfekziñora? Ikusi zirian jentilidade guztijan ain
sendatasun andiko arimak, egiteko Jaungoikoari bere bizitziaren bijotzezko sakrifizijo edo ofrenda bat, edo bai mesprezietako munduak esti-

124

BIZENTE SARRIA

metan dituzan gauza guztijak birtute onen amodijoagaitik? Bada, au
munduak zeben exenplugarri ezin erakutsiko deutsuben guztijau ifiniko
deutsube Kristiandadiak denpora guztietan zeuben aurrian. Glorija Berorreri, geure Jauna eta Jaungoikoa, bada onela isilduten dau mundukoen
jakituri arroa, arturik atarako mundukoentzat instrumentu argalenak
dirianak.
Bai, Kristinaubak; ifini egizuez begijak zeuben Patrona miragarri eta
abogada gloriosa, iñoz eztana laar alabadia izango, S(an)ta Marina Birjina eta Martir andijan. Beragan topauko dozuez motibu andijak gloria
emoteko Jaungoikoari, ikusirik jentil guztien lotsarirako egiten dabela
kastidadiaren exenplu miragarrijena. Beragan ikusiko dozuez motibu
estuenak gorputz garbietan eroan dagizuben Jaungoikoa, ikusirik onetarako ifini deuskula exenplu andijena. Aramen puntu bijak zeintzubek
osotuko deben sermoe guztija. Glorificate, et portate Deum in corpore
vestro.
Apostolu S(a)n Paulok emoten deuskun doktrina onetarik ikasten
dogu kastidadiaren1 kontrako dan pekatuba dala kondenagarrijagoa
Kristinau baten beste edozein artian baño, bada izanik Kristinauben gorputza Bautismu Santuagaitik kontsagraduba Espiritu Santuben tenplutzat, biar dau gorde garbi, urrindurik bera loitu leijen gauza guztija. Eztago pekatu lotsagarrijagorik kastidadien kontrakoa dan pekatuau baño.
Infamia da bere izena bere, zelan irakusten daben Apostolu S(a)n Paulok diñoenian eztala bera izentadu bere biar Kristinau artian. Pozik
egongo nitzateke berbarik gauza onen ganian egin baga, artu dodan ofizijoak aginduko ezpaleu adierazotia, zeuben Patrona andijak bere kastidade miragarrijagaz [emo]ten deuskun okasinoagaitik, zer iñoz egin biar
dozuben bere exenplua ja(...). Kastidadiaren kontrako pekatuba da,
bada, Seigarren Mandamentuak [eragozten da]ben guztija. Mandamentu
onek eragozten dau ez bakarrik obraz aragizko pekatua egitia, baita
bere pentsamentu eta berba loi guztijak. Eta (...) Pedro Lope emeko
obispaduko Obispo beneragarrijagaz bere, Katezismo[ko] Doktrinako
libruan eragozten da mandamentu onetan edozein gurari edo tentaziñoe
aragizko eta lotsarizkoa; ja dala geure arimen barruen, au da, edo gurariz eta pentsamentuz, ja dala kanpotik, au da, gorputzen zentzune[ta]tik
eukija norberen gurez matrimoniñoz ostian, baita bere matrimoniñoan
izate naturalen kontrako dan gurarija. Alan egija bada matrimoniñoian
dagozan artekoai permitietan jakiela bestiai erag[ozten] dana, baña ez
gordetia errazoe eta izate naturalak aginduten ditub[an] erreglak da

1

Geuk zuzenduta: kastidadiari > kastidadiaren.
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pekatu. Jakin biar da, diño ondo S(a)n Fran(zis)ko Salesek, ord[itu] leikiala bat norberen upako ardoagaz, zelan bere Noe orditu zan bere
m[as]tuikoagaz.
Modu bitan izan doa pentsamentuz mandamentu onen kontra pekatu egiña: bata da eukitia norbaitek deseoa pekatu egiteko, okasinoe faltiagaitik kunplidu ezin badau bere; bestia da, etorririk burura pentsamentu loija, poztutia bat bere gurez pentsamentu atan gurari artzian, eta
au bere da pekatu mortala, ez euki arren bere deseorik obraz egiteko,
baita bere badeuko gorroto andi bat obrazko pekatuari. O zenbat persona jausten dirian pek[a]tu onetan eurak asko usti ezpadabe bere! Bada
ikusi edo entzun orduko g[auza] loi bat, geratuten dira borondatez pentsetan beratan aurkituten daben gustuban, ustirik errakuntze andiagaz,
eleukialako gura obrazko pekaturik egin, ezteudela pekaturik egiten
gauza loijan euren gurez pentsamentuba geratutian. Baña au alan izanik, nok kontadu legiz, berba lo[ijak] beste batzuen aurrian esateko
izkunia daukienak egiten dituezan pekatuak, eurak gurari geiztorik sentitzen ezpadabe bere, bestiai emoten deutsien pekatuen okasinoagaitik?
Oneik berba loijok dira, txantxagarri ematen badira bere, zeintzubek
zikindu dituezan ekandu onak. Corrumpunt bonos mores colloquia prava. Ikusten dozube, dinausku S(a)ntiago Apost(oluak), zelan su pizka
bat dan asko erretako beresi edo zarratu andi bat. Ecce quantus ignis
quam magnam silvam incendit. Bada alantxe, berba loi bat
dinaus[ku]nik da asko erretako luxuriazko suban bera entzuten daben
arimia. Infernuko suba da, dino S(a)n Jeronimok, luxurija, bere garra da
deshonestidad[ezko] berbia, bere kea, deshonria, eta bere azkena, kondenazinoa. O ze errez egiten jatan sinistutia S(a)n Isidorok dinoiena aragizko pekatu onegaitik!: e[gi]ten diriala demoninuai geiago beste pekatu guztijakaitik2 baño. Eta ika[ra]garrijagoa oraindo bada bere S(a)n
Remigiok dinoiena pekatu onegaitik: diriala gitxi persona nagosietarik
salbetan dirienak. Guztijau errezki sinistu le[i]ke; bada, [zer] dakusku bizi
garian denpora triste oneitan munduko alde guztieta[n], ezpada berba
deshonestu eta loija, eskandalua, eta galdurik ja lotsia, korres[pon]dentzija, begiraune, eta akziñoe infame eta honestidade bakoetarako? Baña
deungen oraindo dana, oneik personok alan pekatu egiteko lotsaririk
eztau[k]enak, bakarrik daukie konfesinoian esateko lotsarija, zeiñegaz
isildu[ten] dituez euren pekatuak; edo bai esaten badituez, da Antioko
Erregek legez3, pekatu egin deben damu edo garbai baga, eta ez bizitza
barri bat egiteko proposituagaz. Ala[n us]tirik parkaturik daukiezala
2
3

Jatorrizkoan: guztijakgaitik.
Ostean erantsita: esaten badituez, da > esaten badituez, da Antioko Erregek legez.
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pekatuak konfesadu dituezalako, dagoz (...)egu guztijak euren pekatuen
lupatzian zikindurik, noz eurak gitxiago usti deben betiko garra izateko
Infernuko ondarretan.
Birjine guzti[en] Erregiña, berorren protekziñoa dala biterte eta ines4
eginik okasinoe g[uz]tietarik, gorde geinduez garbi geure bijotzak eta
libradu pekatari lo[ijak] itxaroten deutsen ikaragarrizko penatarik. Arren,
bada, alkantzadu begi grazijau gaur berorren agradu andiko Birjina eta
Martir S(an)ta Marina gloriosiaren alabantzak entzuten batu dirianentzat;
baita bere egin begi garbitu zeitezela ene ezpanak Isaias Profetianak
legez, zerbait loitu b[adi]ra neure ofizijoagaitik esan dodazan gauzakaz,
onela biar dana legez ifini deiden guztien aurrien S(an)ta eta Patrona
andijonen kastidadiaren [exen]plua. Onetarako dinogu S(a)n Gabriel
Angeruagaz: Abe Maria...
Glorificate, et portate Deum in corpore vestro. I Cor. 6, 20
Eztago zer miratu badinotso S(a)n Paulo Apostoluak obispo bateri
izan ditela fiel Kristinauben exenplu eta modelena fede eta kastidadeko
birtuteetan; bere dignidade andijak, zeiñek daukan ifinirik bestien
ganian, au obispo bateri eskatuten deutso. Baña ez gaituz guztiz miratu
biar eta eregi Jaungoikoaren alabantzara, ikustia amabost urteko dontzella gazte bat jaijorik jentilidadeen erdijan, eginik birtute beraren
modelen eta exenplu guztiz osuba? Au da, esan biar dot errazoe bardiñagaz zeuben Patrona gloriosiagaitik, Eleizako doktore S(a)n Anbrosijok
beste birjina santa bategaitik esan ebana. (*)5 Au da zeuben Patrona
andija eta abogada guztiz gloriosa S(an)ta Marina egiten dabena gauza
miragarrija usu errazoakoan sartu zirian gizon guztientzat. Mirentur viri.
Au da konfiantza guztija egiten dabena usu errazoakoan beratan sartuten asi diraden umientzat6. Ne desperent parbuli. Au da admiragarrija
egiten dabena matrimoniñoko lazu santuagaz esturik dagozan emakume
guztientzat. Stupeant nuptæ. Au da jarraitugarrija egiten dabena Jesukristo Arkume benetakoaren atzian doazan dontzella guztientzat. Imitentur inuptæ. Eta au da azkenez, geure aurrian ifini dituzan kastidade
eta fediaren exenpluakaz, bentzidurik munduak atera legizen tentazinoe
andienak eta bere poderijo guztija, gauza lotsagarrija egiten dabena Santa andijau jentilidade guztijari. Eztago onetarako, Kat(olikuak), bere
bizitzia zerbaist irakurri baño. Egija da edozein notizijagaz kontentu ez
4
5
6

Geuk zuzenduta: inas > ines.
Albo oharra: Anbr. B. Aon(...) de (...)io.
Jatorrizkoan: hume.
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dirianak zerbaist erreparu ifini legijiala gauza baztuetan, baña ez dot
oneitarik gauza andirik artu biar daukedan sermoiaren lana egiteko.
Asko dago Santa miragarrijonen alabantzatarako, egijari kostubak ezarri
baga.
Euki eban S(an)ta Marinak gureso jentilakanik7 jaijoeteko desgrazija
ez txikerra. Ze frutu itxaron zatekian bere sustreijan [...] etorren landara
onetarik? Berorrek, geure Jaungoiko andija, gura dau geure gaztetasunerik artu deigun berorren Lege Santuben uztarrija; gura dau joan ditezan
berorregana umetxu8 txikitxuak bere, bada alangoena da Zeruko Erreñuba. Berorrek eternidaderik gura izan eban erakutsi berorren besoen
poderijoa jaijo dan umetxu9 Marinan, eginik kastidadiaren exenplu miragarrija. Bada, ze bideti eroango dan onetara! Baña, o Jaungoikoaren probidentzija beneragarrija! Emon eutsien guresoak azteko andra kristiana
eta debota bateri, noen biterte sartu zirian bere ariman aek bendiziñozko grazijak zeintzuekaz zelan aziten zan edadian, alan aziten zan bere
Marina txikerra grazijan Jaungoikoaren eta gizonen aurrian. O ze zorionekua izan zinian, S(an)ta Marina geuria, modu onetan urrindu zenduzelako zeure inozentzija edade atan guresoen aldetik aurkituko zituzan
estropezuak! Bada, nondik ikesten dabe geijenak malizija, euren guresoen exenplu geiztorik baño? Non azi da au pekatuzko gizonau, geure
barruban Apost(oluak) dinoana legez daukagunau, ezpada aen aurrian,
zeintzubek exenplu eta lekzino onakaz biar eudien ifini Jesukristo eta
bere Lege Santuba geure bijotzian? Zenbat guraso ordi, maldiziente, bengatibu eta berba-loigillak irakasten deutsiez euren exenplu geiztoakaz
umiai10 oneik pekatu guztijok, eta alan isten deude euren familijan
herentzijatzat au maliziazko leprau, Greziena legez? Zenbat ama irakatsi
biarrian euren aitak legez umiai11 eleizan ze modutan egongo dirian
meza entzuten12, irakatsiko deutse obeto zelan agertuko dirian apaindurik dantza batera? Bedeinketua izan ditela S(an)ta Marinaren amaordekua, nok arturik Jaungoikoari bakarrik biortuko eutsan depositu bat
legez, azi eban ain ondo bere ardura eta exenplu andijagaz, ze lenengo
urteetarik autu edo eskojidurik Jesukristo bere betiko esposotzat, izan
jakan ordurik ofrenda santu eta guztiz agradu andiko bat.
Emakume eta dontzella guztijak, ikusi zatezee estadu onetan, itxirik
zeuben aurpegijari adituteko etxian eukiten dozuezanak. S(an)ta Mari17
18
19
10
11
12

Jatorrizkoan: jentilakganik.
Ikus 6. oharra.
Idem.
Idem.
Idem.
Geuk zuzenduta: entzutan > entzuten.
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nak lenengo edaderik mesprezietan dau zubek ainbeste gura izaten
dozuena. Poztuko zan asko izatez bere edertasuna Esposa Santiena
legez barrukoa edo arimakoa guztija; gura eban estaldu munduaganik,
zubek erakutsi eta geitutu gura izaten badozube bere zeuben jazteko
bitxizko eta apainduakaz. Bere ardura guztija zan inoen begijak obendu
edo borradu eztegien bere garbitasuna, zubek askotan gura izaten badozube bere begiratu degizuben, jakin biar badozube bere iñori gurari edo
deseo geiztoagaz adituten deutsanak ja bijotzian kastidadia galdu dabela, S(a)n Mateok dinoiena legez. Zubek guztionen artian dantzan, konbersaziñoe eta beste pelleburuen erdijan ez zare bildur galduteko arimako garbitasuna; eta S(an)ta Marinak estaldurik Ebanjelij[o]ko tesorua
legez kanpo bateko bakartasunian, bildur da agartuten guztionen
aurrian bere kastidadiaren lapurrik topadu ez degijen.
Baña eldu zan, o Jaungoiko andija!, noz gura eban Berorrek ifini
Marina munduaren, gizonen eta Angeruen ikusgarritzat. Baña ustiko
dozube orain benturaz noiela esaten S(an)ta Marina zeuben Patrona
andijak egin zituban mirarijen batzuk. Ustiko dozube esan gura deutsuedala merezidu ebala S(an)ta gloriosa onek bere inozentzijagaitik
Adan lenengo munduko gizonak bere errubagaitik galdu ebana, zelan
zan egotia bere a[gin]dura animali eta txorijak, zeintzubek lotu zirian
Marinak agindu eutsien leku[ban] dañurik soluban egin baga, zelan
bere bizitzian irakusten dan. Baia ez. Oneik egi[te] edo akziño miragarrijok irakutsiko leuskizube bere grazijaren anditasuna, iraku[tsiko]
leuskizube bere poderijo miragarrija, bedeinketuko Jaungoikoa beragaitik; baña ez zeunkie euretan aurkituko exenplu andirik. (Ez egizube usti bere gera[tu]ko nazala adierazoten, erabili beban bere gaztetasunerik Jakob eta Josef kastuba legez13 artzaijen ofizijo inozentia (...)
Patrona miragarrijak irakutsiko14 zituzan ofizijo atan ondo datozan
bir[tu]tijak. O zelan sinistu geikian ofizijoak emongo eutsan okasinoia
bakartasunian, belauniko, baita bere jesarririk, Jeremias[ek] beste bategaitik [di]noiena legez, igoten ebala bere zentzun guztijen ganera, fedia
eta bere esp[oso] Jesukristoen amodijoa ziriala biterte! Sedebit solitarius et tacebit. Eurak, e[gi]ja da emongo leuskizuela exenplu andi bat
gordetako euren biterte gazteta[su]nerik bidriozko basuetan daukagun
kastidadiaren tesorua; ba[ña]) ez leus[ki]zube [eu]rak bakarrik munduak ifini legizen tentazio andietarik S(an)ta Marina gloriosi[ak] irapa-

13
14

Ostean erantsita: Jakob eta Josef kastuba legez > adierazoten, erabili beban bere
gaztetasunerik Jakob eta Josef kastuba legez.
Ostean zuzenduta: irakutsi > irakutsiko.
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zi eban biktorijagaz ifinten deutsuben kastidadiaren exenplu eta modelen [ikusi]garrija15.
Baña, Jaungoiko guztiz poderosua, Berorrek bakarrik sendatu
eukian de[bo]ta santa onen kastidadia, berorren grazijaren inderra erakusteko ifini eban [...] onetan. Ak grazijak berak zeiñek gorde zituzan
Josef, Judith, Susana [eta] beste asko, atera leukian Marina berorren
esposa humildea ain biktorija an[di ba]tegaz; berak atera eukian, eta
berak atera eban munduak ifini legizen ban[ida]dezko tentazino guztietarik. Zeure borondateen kontra ifini zituzan zeugan [mun]duak begijak,
S(an)ta gloriosia, ez zeu apainduteko dontzella zo(...)ko legez [eu]ki
zendun arduragaitik; lirijoen zuritasunen artijan egozan ara[n]tzak zauri
edo heridu eben, Judithen oñetakuak legez Olofernes baten be[gi]jak.
Jaungoikoak geitutu eban zeure edertasuna glorija geiagokoa i[zan]
zitian aterako zendun bitorija. Ze promesa, ze palagu, ze kariñuzko
be[rba], eta zer opa ez deutso bere gustura ekarteko, ustirik euren
aurrian ezala posible bigundutia, ez aragizkoa baita bere arrizko bijot[z]
bat balitz bere? Eta bene[tan], ez eban ondo usti alan izan biar zala, ez
izanik S(an)ta Marina gloriosia zelan zan geiago eta senduago munduak
ifini leikezan banidadiaren armerija gu[ztij]ak baño? Bada mundukoen16
artian, nok mesprezietan dau ain fortuna an[di] bat? Eta gura beban bere
esposatzat beragan amodijoa ifini eban pro[bintzi]ako gobernadore edo
agintarijak, egija da zerbaist atzeratu egin leijela dontzella kristiana bat
ikustia zala Jentila; baña ez leukian A(...) fedia eukan batek Santu egin,
Apostoluak dinoana legez, leenago federik [ez] eukan gizona, ez izanik
denpora atan eragotzija oraindo Eleiza Santiagaitik?
Baña geiago: nok ifinten dituz oneik eskrupulu guztijok mundu[an],
irapaziko bada akomodu baten guztizko aberastasunen eta ondasun
andiko [for]tuna bat? Ezta egija geiago munduban begiratuten dala matrimoniñoa bategaz artuteko bere ondasun, hazienda edo gorputzaren fakziñoai, b[ere] ekanduai baño? Ze ardura andija ifinten dan jakiteko aek
gauzak, baña ze gitxi jakiteko norberen jeniñokoa bada bere laguna beti
izan biarko [dabe]na! Baña zer jazoten dan olango pasino eta gustu
Amonena legez [ez]kontzarik denpora gitxi barru amatetan danagaitik
matrimoniñora el[du]ten dirianakaz, egunian-egunian munduban dakusguzan ezkondu asko[ren] arteko Infernuzko bizitzak ondo irakusten
deuskube. S(an)ta Marina gloriosiak, bada, mesprezietan dituz munduak
opa deutsezan banidade guztijok. Alp[errik da] esatea milla be[r]ba mun-

15
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duko labanenak galdu eragiteko bere kastidadeko proposituba; alperrik
da opa egitia guztizko aberastasuneko ondasun[ak]; alperrik da biarbada esatia, izango zala probintzija andi bateko señ[ora], izanik bertako
gobernadore edo agintarijen esposa. Ondo daki Jaungoikoen espirituba
eukan Apostolubak esan ebala gauza ona zala Matrimoniño Santura
eldutia: baña daki bere, ze glorija andiko gauzia zan jarraitutia garbitasun osuagaz Jesukristo Bildots benetakoari dabilen pausu g[uz]tietati,
S(a)n Juan Ebanj(elistak) dinoiena legez. Ondo daki au, geure Jaungoikoa, S(an)ta Marina berorren esposa gloriosiak. Eta alan pentsetan zer
eg[in]go daben egon baga, glorija emoten deutso Berorri, kontsagradurik [ari]ma eta gorputzaren garbitasuna; eta guri itxiten deusku kastidadiaren exenplu miragarri bat, zapaldurik bere gaztetasuneko loran mundu[ak] ifinten deutsezan lazu guztijak. Onela bentzidu eban S(an)ta
andionek munduaren labantasun guztija kastidadiaren amodijoz, eta
beronen okasino[a]gaitik bere bentzidu eban munduaren poderijo guztija. Au da...
BIGARREN PUNTUBA EDO ZATIJA
Gizon guztijen jakintsuenak esan beban bere zala gatx topetia emakume indartsu eta sendatu17 bat, ez eban usti baña, zala posible ezan
gauza: M[ulierem] fortem quis inveniet? Procul. Eta ikusten badogu euretarik anbeste kristiandadian goitu edo bentzietan deudiala munduaren
poderijo guztija, berau errezago (...)tsiko d[ogu]. Baña, nok obeto au irakatsiko deusku, gaur geure aurrian Eleiza S(an)tiak ifinten de[us]kun
Patrona gloriosiak baño? Erakutsi deutsubet, bada, bere kastidadiari
munduak ifinten deutsezan gozaldi eta losentxako tentazino andienetarik urteiten dabela (...); irakutsiko deutsubet orain kastidadiaren okasinoz bere fediaren kontra mundubak ezarten daben poderijo guztirik
zelan urteiten daben palma eta glorija bardinagaz. O gauza ikusigarrija
Jaungoiko, Aingeru eta gizonentzat, begiratutia dontzella bigun eta guztiz delikada bat, bere izate eta edade gitxijagaitik ikaratu biar dana ezpata baten argitasunak begietan jo orduko, pozez eta kontsolazinoz betetan dala Jesuk(ris)to bere biotzeko esposo maitiagaitik munduko tormentu ikaragarrienak igaroteko okasinoia jatorkalako! Zek zaroaz, esan
egidezu gobernadore edo agintarija gogor eta piedadebakoa, ain krueldade andi bat egitera dontzella inozente bategaz? Da akaso Jesukristori
bere kastidadia kontsagraduba eukirik, munduak opa izen deutsezan
gozaldi guztijak zapaldu dituzelako zeure lotsarijagaz? Edo bai adoretan
17
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dozuzen guzurrezko Jaungoikoen barregarrizko zelata edo zeloak ekarri eragin gura deutsu zeure superstiziñora Jesukristoen dizipula bat?
Baña jakin egizu eztozula beste gauzarik atarako zeure gorrotogarrizko
krueldaderik, ezpada zeure Demoninuagaz batera, noen ordeko dagoz
zure guzurrezko Jaungoikoak andra bategaitik bentziduak izateko eukiko dozuen lotsarija.
S(an)ta Marina gloriosia, bada, bakarrik bere esposo Jesukristogan
eukan konfiantziagaz daroie probintziako agintarijen tribunalera, ez beste delitugaitik ezpada Jesukristori eutsan fedia motibu [dala]. Egiten dau
lenengo agintarijak alegina bildurtuteko, baña ze sendatasun eta animo
fortitzagaz ez dituz mespr[ez]ietan agintarijen amenaza guztiak? Ze libertade santuba eztau erakusten bere fediagaitik erantzuteko? Espir[it]u Santu Jaun umien18 miñak bere jakintsuak egiten dozuzena, euren19 agoetarik ateretako (...) alabantza andienak, ze berba ifini zenduzan orduban
Marina Santiaren agoan? O zelan, S(a)n Anbrosijok onelako okasino batgaitik dinoana legez, arrituten dira guztijak ikusirik bere edade gitxijagaitik ezin bere buruari disponi[du] eukian dontzella bat, emoten dabela Jaungoikoaren testimoniño ain miragarri bat! Stupere universi quod
iam divinitatis testis existeret quæ adhuc arbitra sui per ætatem esse non
posset. Baña ai S(an)ta andi eta miragarrija!, esangot nik. Eta biar da egin
deiden gaur au galdatx edo preguntau, geiago gura deudianai zelebradu zeure jaija zeu imitadu baño? Zelan da, zeuben Patrona gloriosiak
anbeste glorija emonik Jaungoikoaren izen santubari, jentil guztien
aurrian egiten daben fediaren konfesino gloriosuagaz, deshonradutia
zubek bardin, au exenplu miragarrijau aurrian ifinten jatzuen egun santuonetan, Jaungoikoaren izen santuba bera ekandu geiztoakaz? Ez da
egija zeuben jentilen lango bizimoduagaz deshonretan dozuela au Jaungoikoau berau, nori anbeste glorija dakusube emoten zeuben Patrona
andija? Bai, Kat(olikuak). «Jaungoikoaren Lege Santuba ausitiagaz deshonretan dozube Jaungoikoa», diño Jentien Apos(toluak). Per prevaricationem legis Deum inhonorastis. Zergaitik ze dino berak: «Jaungoikoaren
izena da zubekaitik20 [...] Jentilen artian». Nomen enim Dei per vos blasfematur inter gentes. Au jazoten da, egiten dozuezan gauzak beste gauza bat irakusten deudianian sinistuten dozuenak baño. Eta klaruago esateko, sinistu biar diriala mespreziatu munduko anditasun eta pozaldi
guztijak, dirialako banidadiaren banidadia fediak dinoana legez; eta
orregaitik bere jarraitu. Sinistu parkatu biar diriala injuria guztiak, eta
18
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amadu eta ondo egin geure arerijo eta gorroto deuskuenai, Jesuk(ris)tok
irakasten deuskuna legez; eta ez gura izan zelan bengaduko dan okasiñoa baño. Sinistu santifikadu biar diriala jaijak, Mandamentubak dinoana legez; eta [ez] igaro egun geijena ordikerija, jolas eta esan biar ez
dirian porkerijetan. Au da, Kat(olikuak), sinistu egizube zegaz Jentian
Apos(toluak) irakasten deuskuna legez: «Jaungoikoen izena egiten dogu
[...] Jentilen artian [...]». Nomen enim Dei per vos... Jentilen arteko ekanduak anbeste okasiño emon beutsan S(an)ta Marina gloriosiari mesprezietako euren lotsarijagaz euren guzurrezko relijinoia, zer pentsaduko
leukie orain eurek geuriagaitik, atera biar baleude geure ekanduetatik
geure fediaren santidade andija eurentzat bere ezauna? Baña ez daukie
onegaitik zer artu Jentilak atseginik. Egija da anbeste diriala mun[duan]
banidadiaren itzal faltsoa adoretan deudianak, baña zenbat ez dira denpora guztietan berari ez deutsienak belauna biortu? Ezagutu egizu au,
dontzella gazte batek zeure aurrian egin daben fediaren konfesinoiak
lotsaturik zaukezan agintari edo gobernadore gogorra. Alperrik gorrotoz
zoraturik irago gura eragin21 deutsazuz Ma[ri]nari emon al deijozuzen
tormentuak bere fedia galdu eragiteko; nai dala ag[in]du deizula billozturik azotadia izan dila entzun ez dan krueldadiagaz, nai ag[in]du deizula karramintxatuba edo arainaduba gorputz guztiti izan dila burreñ kako
zorrotzakaz, edo bai erre degijezala erruki baga bere bular eta alboa[k],
ez dozu zeure salbajidadiaren testigu ezaunak izango diriarenen tormentu gatx[e]tarik ezer atarako, ezpada zeuganik irapaziko daben biktorija
glorija andijagokoa egitia. Aginduko dozu benturaz bota degijiala suba
arturik dagoan ikaragarrizko laba gori baten, baña poderosua da bere
Jaungoikoa kantadu eragite[ko] Babilonijako iru mutilai legez suaren
erdijan bere alabantzak.
O zelan gura [neu]kian, Kat(olikuak), irakutsi22 Marinaren eta bera
martirizadu ebanen bijotzetan ordu onetan [iga]roten zirian kontrako
sentimentubak! Ikusiko zeunkie agintarijen biotza errerik koleran, amurraturik bengaia artuteko baiña ez dakiela [ze]lan artu. Ezin irun dau
ikustia bere poderijo guztija mespreziadurik do[ntzel]la argal23 batgaitik,
zeiñek barre egiten deutso bere [a]menaza guztijai. Asm[uak] ezarten
dituz beste tormentu batzukaz bentziduteko Marinaren fedien sendatasuna, [ba]ña ikara ez deijen eurekaz, bere guzurrezko jaungoikoentzat
lotsari geiago atera eta, [ez] ezaguturik aleginik batalla onetan aurrera
joateko, azkenengo bere desesperaz[inoko] kontseju argala da bertati
21
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bizitzia kendu eragitia. Baña irakutsiko deutsubet bes[te] aldeti, Marinaren bijotza atseginez eta kontsolazinoz beterik igaroten dituzan tor[men]tu
guztien artian, burreñez kargadurik badago bere Jesuk(ris)togaitik Apostolu S(a)ntuba bere Ebanjelijoagaitik legez, baña bere biotza dago ganez
kontsolazinoz, zelan beragaitik dinoan Apostoluak. Superabundo gaudio. O gauza miragar[rija] ikustia joaten erijotzia emongo eutsien lekura,
munduko gozaldi eta ten[ta]zino andijen batera legez! Nok ezagutu legiz
ondo, geure Jaungoiko a[ndi]ja, berorren miserikordijaren mirarijak eta
berorren grazijaren inder [guz]tija? Berorrek Judithen eskuti libradu gura
izan atxina Betuliako ziud[a]dia Holofernesek minatuten eutsan galtzaijarik; Berorrek Jaelen eskuti (...) eban Sisara; Berorrek Esther beste
andra baten medijoz atera eban berorren puebloko jentia Amanen bengaijarik. Oneik dira, Jauna, berorren poderijoren mirari andijak. Baña
atera triunfoan egiazko relij[ino]ia dontzella baten biterte; artu bera instrumentutzat ekarteko berorren (...)ra jentil asko, euren bizijak berorren
izen santubagaitik emon artegiño. Au (...) non agartuten dan geiago,
alan esan balegi, berorren poderijoa, eta n[on] irakusten deusku[n] miragarrijagoa oraindo Marina berorren Martir gloriosia[k] munduaren poderijorik irapazi eban biktorija, Demoninua agarturik berari goitu eta zapaldutia (...) Infernu guztiagaz bere baño.
Au zan azkenengo, jentilidadiaren lotsari andiagaz eta geure errelijiñoien glor[ijagaz] S(an)ta Marina zeuben Patrona andijak atera eban biktorija. Au da egiten dabena ain fama andikoa bere izena España guztijan, bada daukaz S(an)ta gloriosa onek zelebridade guztiz andiko tenplu
edo eleizak Jaungoikoari bere izenagaz [kon]tsagradurik erreñu guztiti,
leku askotan ezagu[tu]ten deudiala ze birtute andikoa dan bere mediazinoia Jaungoikoaren aurrian, bere debozinoiagaz artu dituzan mesede
eta grazijakaitik24. Baña onetarako jarraitu egizube, Apostoladotzat daukezuben guztijak, itxi deutsuben miragarrizko exenplua. Ikusi dozu[be]
bentzidurik lenengo munduko banidade eta gozaldi guztijak, ze miragarrizko biktorija atera eban bere, bere poderijo guztirik Jaungoikoaren eta
bere errelijiño santiaren glorija andijagaz. Kendu egizube, bada, zeuben
bio[tza] mundu okerren losentxa eta gozaldietarik, urrindu egizube au
erijotzako [be]renoau; eta ikusikogu orduban zelan Jaungoikoen glorijerako biortuten dan e[leiz]ak gagozan denpora triste oneitan irakusten
daben estadu tristia. Bada, badakusgu [eu]ki diriala anbeste euren Ama
Eleiza Santiaren kontra, ez da guztija munduaren amodijoak egiten dituzalako leenago euren (...)aetan sarturik dagozan gizon batzuk, blasfemu,
traidore, bakebagako, soberbijo, inobediente, eta aragijen s(...)tasunak
24
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geiago Jaungoikoa baño ametan deudianak, S(a)n Paulok dinoana
leg[ez]? Eldu gara, bada, aek pelleburu andiko denporatara, zeinetan,
dino Apostolu S(an)tu onek, gizon geiztoak, gizon entendimentu eta
biotz ustelekoak, gizon fedian erreprobadu eta engañadoriak aurratuko
dabe euren pentsamentu geizto eta okerrerija, erratuten deudiala eurak
eta euren errakuntzira daroiezala asko. In nobissimis diebus instabunt
tempora periculosa: mali autem homines, et seductores proficient in
peius errantes et in errorem mitentes. Zubek bada, Apostolu Santuagaz
beragaz dina[u]tsubet, zagoze ikasi dozuezan gauzetan. Tu vero permane in his quæ didicisti. (II Timot. cap. 325.) Irakatsi deutsube zeuben
Patrona gloriosiak goitu, bentzidu eta zapaldutia, munduko gozaldi guztijak beraganik zer bildur artu euki zeunkian guztiakaz. Biar egizube,
bada, beti lotu baga ifinten obraz ikasi dozuben lekzinoau. Onela ikusiko dira gizon urritu, baketsu eta artezak; ikusiko dira andra eta dontzella modesta, kasta, eta munduko banidadiaren arerijoak, bardin bere jostaketa edo dibersino guztijen legez. Jesukristoen erreñuba izango da
orduban inoz baño loretsuba, Eleiza Santiak zabalduko dau guztiti bere
lenengo edertasuna; eta eroanik alan Jaungoikoa geure gorputz garbietan, emongo deutsagu S(an)ta Marina gloriosiak legez glorija Berari, zer
aginduten deuskun S(a)n Paulo Apostoluak sermoirako ifini deutsuben
beretitza edo testoan. Glorificate, et portate Deum in corpore vestro.
Eta zu, S(an)ta andija Marina gloriosia, bedeinketia izen zinian Jaungoiko guztiz poderosuagaitik, bada emon eutsun grazija zegaz bentzidu
eta zapaldu zenduzan geure arimen arerijo paketezina[k] guztijak. Benedixit te Dominus in virtute sua quia per te ad nihilum reduxit inimicos
nostros. (Judith cap. 1326.) Bedeinketia zara, zergaitik ze Jaungoikoen
beso guztiz poderosuak euki zenduzan bere birtutien27 indarragaz; eta
isuri zituban zugan bere miserikordija andijen azgarri edo señale geiago, beste andra askoen leinu edo jenerazioai baño. Benedicta es tu filia
a Domino Deo excelso. Ja egin dau Berak do[an] andikoa eta famatsua
guztiz zure izena, ze zur[e] alabantzak28 ez dirade (...) edo (...) egingo
Jaungoikoen zugan birtuteen komuta dirien agorik, quia hodie nomen
tuum ita magnificabit ut non recedat laus tua de ore hominum, qui
memores fuerint virtutis Domini in æternum; zergaitik ez zeuntsan parkatu zeure bizitziari, zeure kastidade eta fedia aurkitu zirian antsia eta
naigabe gogorren artian, pro quibus non pepercisti animæ tuæ, guztijok
25
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boz batez dinautsaugu zariala Zeruko Jerusalengo glorija, nora askoi
elduteko lagun zara zeure exenplu eta bitartetzeagaz, tu gloria Jerusalem. Zuk berritu eta geijagotuten dozu Eleiza Santa Israel Pueblu Benetakoaren atsegiña eta poza, bada itxi zenduzan lotsaturik arerijoak, eurakanik29 berak irakasten dituzan egijen defentsan irapazi zenduban bitoriagaitik. Tu letitia Israel. Zu zara zeure30 erri España guztijen eta zeu
Patronatzat ezaututen zatuezen guztionen honra eta eskutarma andija,
zeintzuek guztijak itxaroten dabe zeu abogadatzat eukitia Jaungoikoaren
aurrian. Tu honorificentia populi [nos]tri. Egizu bada, humantesa edo
heroina andija, ze goiturik edo bentzidurik zu legez munduaren eta beste geure arimako arerijoen tentazio guztijak, lagundu deitsugun gero
beti-betiko Zeruko Glorijan. Ad quam, etc.

29
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8*
[TRINIDADE SANTISIMIAREN MISTERIJOA]

Gaur, Kristinauak, hondretan dau Eleiza Santiak misterijo guztijen
andijena, zein da Trinidade Santisimiaren Misterijoa, alan banator bere
S(a)n Ant(oni)o gloriosuaren hondragarrizko sermoia prediketako; baia
eztogu albora itxi biar Eleiza Santiak gaurko egunian geure aurrian ifinten deuskun misterijo miragarrija. Baia zergaitik albora itxiko geunke,
gaurko egunerako Eleiza Santiak ifinten deuskun ebanjelijoak emoten
badausku lan andija1 S(a)n Antonio gloriosuaren sermoirako? Alan ikusiko dozue, baia entzunik leenago doktrinatzat Trinidadeko Misterijoa
bera.
Irakasten deusku bada, Krist(inauak), doktriniak, dagoala Jaungoiko
bat Zeruaren eta Lurraren Kriadoria, au da, ez bakarrik Zerua eta Luurra, baita bere euretan dagozan gauza guztijak ezerberezik2 egin zituzana. Ez egoan mundurik, ez egoan Zerurik, ez Luurrik, ez itxasorik, ez
beste gauzerik; baia orregaitik bere beti egoan Jaungoikoa beraga[n].
Alan Berak gura izan ebanian, esan eban egin zitezala, eta egin zirian
beste baga. Ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit et creata sunt. Emetik
agiri da, bada, dala Jaungoikoa guztiz poderosua, au da, guztija al dabena; bada zelan egin eban au munduau, alan berba bategaz egin leikez
beste milla mundu, eta beste berba bategaz ezerberezera, leenago izan
zirian legez, biortu. Irakasten deusku bere doktriniak berak, dala Jaungoikoa guztiz ona, guztiz jakituna, ontasun guztijen iturrija, eta gauza
guztijen asikera eta azkena. Baia au guztijau irakatsirik beste gauza askogaz Jaungoikoen ganian, dinausku bere beste misterijo guztiz beneragarri bat, eta Jaungoien graziazko argi bagarik ezin ulartu ginaijena. Au da,
izen arren Jaungoiko bat, dagozala orregaitik beragan Iru Persona, zeintzuk dirian Aitia, Semia eta Espiritu Santu Jauna; Aitia dala Jaungoikoa,
Semia dala Jaungoikoa eta bardin Espiritu Santua dala Jaungoikoa, eta
orregaitik bere ez diriala iru Jaungoiko3, ezpada bat bakarrik, zelan irakasten deuskun S(a)n Juan Ebanj(elistak). (Ep. 1, cap. 5, v. 7.) Tres sunt
qui testimonium dant in Cælo... Aitia ezta Semia, ez Semia izan leiteke
*
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Aitia, ez Espiritu Santua izan leiteke Aita edo Semia; baia orregaitik bere
irurak daukee Jaungoien izaite bat, daukie irurak entendimentu bat eta
borondate bat, eta alan ezin gura izan leike persona batak bestiak gura
eztabena.
Eztagoz bere Iru Persona baño, bada Aitiak bere entendimentuagaz
sortuten dau Semia, eta Aitia eta Semia alkar amadurik, amodijo onetarik dator Espiritu Santua. (Dinot, bada, Aitiak bere entendimentuagaz
sortuten dabela Semia, bada Aitia bere eternidade guztirik ezauturik
Bera, sortuten dau imajine bat Bera legez Jaungoiko dana, eta Berak
dauken entendimentua bera, borondate, jakituri, poderijo eta anditasun
Berak daukena bera da[u]kena.) Alan agiri da eztala sortuten Seme Jaungoikoa bere Aita Jaungo[i]aganik munduan umiak4 euren aitakanik5 sortuten dirian legez, ezpada beste modu guztiz miragarri baten, zein dalako espirituala, (bada eztauko Jaungoikoak gorputzik), ezin guk ondo
ulartu ginaike. Bakarrik zerbaist adierazo leike espillu baten aurrian ifinten garianian jazoten danagaz.
Espillu baten begiratuten garianian bertan errepresentadu edo ikusten da geure imajine guztija, eta au ain da6 geuri irudija, ze ezin diferentzijarik aurkitu leijo geu garianaganik7; eta beti, baita bere eternidade guztijan egon bagine espilluari adi, denpora guzti onetan eukiko gendun bertan geure imajinia. Alan gure ulartu-modurako, (gorderik gauza
oneri jatorkan diferentzija), begiraturik eternidade guztijan, (au da, beti
asikera baga), Aita Jaungoikoa bere entendimentuagaz bere Jaungoikotasunian, beti8 produzi[du] edo sortuten dau imajine bat Berari guztiz
irudija; eta au imajin[iau] da Seme Jaungoikoa, Aitiagaz gauza guztietan
bardiña, beragaz entendi[men]tu bat eta borondate bat daukena. Orain
bada, Aitia eta Semia alkar am[a]durik beti, (au da, eternidade guztirik),
alkarren arteko amodijoau da Espiritu S[an]tua, Aitia eta Semia legez
dana Jaungoikoa, Aitiari eta Semiari [gau]za guztietan bardiña, eta eurekaz entendimentu eta borondate bat daukena.
Eztago, Krist(inauak), dakusguzan munduko gauzetan au misterijo
beneragarrijau g[uz]tiz ondo erakutsi leigun exenplurik. Baia orregaitik
bere zerbaist geuri bere ganian adierazoteko, esango deutsuet Eleizako
Jakintsuak ekarten dauden b[at], eta au izango da eguzkijan ikusten
danerik artuba. Eguzkijan, bada, dakusgu[z] iru gauza; au da, dakusgu

4
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eguzkija bera, dakusgu argija eguzkija[ga]nik jaijoten dana, eta euretarik
datorren berotasuna. Aitu biar dogu bere zelan eguzkijak inoz itxi baga
emoten9 edo botaten daben10 argija, eta alan eguzki[jak] zein argijak,
beroa; onan Aita Jaungoikoa, eternoa edo beti izan dana, dago beti
[pro]duzidu edo sortuten bere Seme Jaungoikoaren betiko argi dibinua,
eta bijetarik (...) da eta dator eternidade guztijan, au da, betiko izatean,
Espiritu Santu Jauna. E[ta] bere zelan eguzkijan aurkitu arren argija eta
berotasuna, ez dira orrega[itik] iru eguzki, alan Jaungoikoagan egon
arren Aitia, Semia eta Espiritu Santua, ez [dira] iru Jaungoiko, ezpada bat
bakarrik. Eta bardin ez dira iru munduaren Egille [eta] iru Jaun, ezpada
munduaren Egille bat eta Jaun bat. Guztija irakasten de[usku] gaurko
egunian Eleiza Santiak esaten daben Kredoan, irakatsirik a[l]d[e] bateti
konfesadu biar dogula persona bakotxa dala Jauna eta Jaungoikoa,
b[aia] beste aldeti eragozten jakula esatia iru Jaun edo Jaungoiko. Quia
(...) singilatim... Simb. S(anc)ti Atan. Irakasten deusku bere ondo
J(esu)k(ristok) berak gaurko egun[eko] ebanjelijoan.
Bertan dinotsee Apostolu Santuai, joan ditezanian munduti prediketan bere Lege Santia, bautizadu degijezala jente guztijak Ai[tia]ren,
Semiaren eta Espiritu Santuaren uzenian, irakatsirik lenengo jak[in] biar
dana. Eurei dinotsee bere, azezostian irakatsi degijezala je[ntiai] gordetan Bera[k] agindu eban guztija. Eta aramen, Krist(inauak), beste batzuei
irak[aste]ko lantegija edo ofizijoa daukienak, zelan dirian predikadoriak,
arimen ardur[ia] dauken abadiak, gurasoak, ez diriade kontentau biar
irakatsijagaz zer jakin b[iar] dauden euren kontura dagozanak, baita bere
irakatsi biar deutsee zer egin b[iar] dauden; ez dira kontentau biar,
exenp(lu)g(arri) gurasoak irakatsijagaz umiai11 jak[in] biar daben Fedeko Doktrinia, baita bere irakatsi biar deutsee zelan egongo dirian
ele[izan] meza entzuten… Docentes servare quaqunque mandavi vobis.
Azkenengo din[otsee] Ebanjelijoan Jesukristok Apostoluai: «Aitu egizue.
Zuekaz egongo naz mundu[a]ren azken edo akaberagiño». O! Il zirian
Apostolu Santuak, baia etzan geratu [eu]ren erijotziagaz Jesukristo Maesu Jaunaren arduria12 bere Eleziaga[z]. Alan emen irakasten deusku
Ebanjelijoak, eta au irakutsi deuskue Apostolu S[an]tuakanik13 igaro
dirian denporak. Beti euretan ikusi dira Apostolu Santuen [eta] Jaunaren
miserikordijak bialdu dituzan gizon miragarri batzuk, zeintzuen birt[ute]

19
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Ostean aldatuta: produzidu > emoten.
Geuk zuzenduta: dau > daben.
Ikus 4. oharra.
Albo oharra: ajola.
Jatorrizkoan: S[an]tuakganik.
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eta mirarijakaz goiturik edo bentzidurik Infernua, ezin bere atiak, ezin
Inf[er]nuko ministroak, dinot, manatu izen daude Eleiza Santia. (*)14
Au guztijau obeto [ular]tuteko, ifini daiguzan begijak gaurko egunian
zelebretan dogun Santu gloriosuagan... (*)15
[AMAIERAKO ERANSKETA]
La Fe Crist(ian)a nos enseña, fieles míos, q(u)e hay un Dios Criador
del Cielo y de la Tierra, y q(u)e no solam(en)te fueron16 criados el mismo Cielo y Tierra por Dios17, sino q(u)e también a cuantas cosas hay en
el mismo Cielo y Tierra formó18 e hizo de la nada. No había mundo, no
había Cielos, no había Tierra, no había mar, ni otra alguna cosa de las
criadas, y no obstante siempre hubo Dios, y estaba en sí mismo. Y así,
cuando fue su divino agrado dijo q(u)e fuesen hech[as] las cosas y se
hicieron sin más. Ipse dixit et facta sunt, etc. Y de aquí se ve ser Dios
todopoderoso, esto es, q(u)e todo puede; pues así como crió o hizo de
la nada este mundo, así con sola su palabra podría criar otros mil mundos, y luego siendo así su voluntad, reducirlos a la nada q(u)e eran
antes. Nos enseña también la misma fe ser Dios infinitam(en)te, esto es,
sin término alg(un)o am(an)te bueno, así como lo es infinitam(en)te
sabio, fuente de toda bondad, y principio y fin de todas las cosas. Mas
enseñándonos todo esto junto con otras muchas cosas acerca de Dios,
nos descubre otro inefable y máximo mist(eri)o, y q(u)e no podemos
bien entender sin la luz sobrenatural de su gracia div(in)a. Esto es, q(u)e
siendo en toda verdad un Dios, hay en este mismo Dios Tres Personas,
q(u)e son el Padre, el Hijo y el Espíritu S(an)to; q(u)e el Padre es Dios,
q(u)e el Hijo es Dios, y q(u)e el Espíritu S(an)to es Dios, y q(u)e no son
por eso tres Dioses, sino un sólo Dios, como nos enseña el Evang(elis)ta
S(a)n Juan en su Prim(er)a Epístola, capítulo 5, v(ersículo) 7. Tres sunt
qui testimonium dant in Cælo. El Padre Eterno no es el Hijo, ni el Hijo...

14
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Non kokatu argi ez dagoela eta, ez dugu eransketa hau transkribatu: O berba
amodijoz betiak!
Atal horretako amaiera oharra: Sigue.
Ostean erantsita.
Idem: Cielo y Tierra > Cielo y Tierra por Dios.
Ostean zuzenduta: fomó > formó.
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VESPERTINO

SOBRE EL MODO DE DISPONERSE
PARA LA COMUNIÓN

Jesús, María y Josef
S(a)n Miguel y S(a)n Jaun Ev(angelist)a
Probet autem se ipsum homo:
et sic de pane illo edat et calice bibat. I Cor. 11, 28
Komulgadu gura dabenari aurrian ifini biar jako, dino Trentoko ziudadian batzandu zan Kontzilijoak, Apostolu S(a)n Pabloen agindua, zeiñek dinausku guztioi garbitu deigula geure kontzientzia Sakramentu
miragarrija artu baño leenago. Probet autem… Au pekatu mortalen bian
euki biar dogun garbitasunau da, dinoe doktore sagraduak Trentoko
Kontzilijoagaz beragaz, eukitia kontzientzija libre pekatu mortal guztirik,
eta pekatu mortalian badago bat, ez joatia Sakramentua artutera Konfesino Santuan garbitu bagarik. Alan bada, Eleiza Santiak aginduko deutsuena legez egun batzuk barru artutia Komunino Santua, erakutsiko
deutsuet orain zelan egin biar dozuen1 au kontzientziaren garbitasunau
Komuniñoen grazia artu degizuentzat2; eta au izango lenengo sermoiaren zatija. Irakutsiko deutsuet gero bertati zer egingo dozuen Komunino Santuaren grazija miragarrienak eta andienak artu degizuentzat; eta
au izango da bigarren zatija. Lenengo egingo biar dozuen garbitasuna
konfesino on bategaz, da pekatu mortalen bian egin biar dana Komuninoen grazija artuteko, bein pekatu mortalik egin badozue. Bigarren zatijan esango de[u]tsuedan disposizinoak ez dira pekatu mortalian bian
egin biar Komuniñoa artuteko, baia orregaitik bere ez dozuez eurek
bagarik artuko Komuniño Santuak zeuben arimetan egingo leukezan
miragarrizko grazija andiak eta gozuak. Entzuzue bada.
Ez deigula begiratu bakarrik, dino S(a)n Juan Krisostomok, komulgetako denporia, au da, edo Paskua edo jai andi bat izatia, ustirik egun
oneik emongo deuskuela esku-eskueria edo libertadia Altara elduteko
*

Ez da osoa.
Geuk zuzenduta: dezuen > dozuen.
2 Ostean zuzenduta: Komunino Santua artuteko > Komuniñoen grazia artu degizuentzat.
1
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Komuninoa artuten, pekatu mortalian edo bere okasinoan bagagoz
bere. Ez, Krist(inauak), begiratu biar dogu beti kontzientzija, eta ifini
bera ondo. Zuek anbeste illebete edo benturaz urte osua igaro dozuenak konfesadu baga, sartu zaiteze zeuben artian, artu egizue biar dan
denporia ezaugututeko zeuben biotzen gaiztotasun edo malizija, eregizube tribunal bat zeubok berberok juzgetako, aurraturik onela Jaungoikoak egunen baten egingo deutsuen juizijora, zelan dinauskun S(a)n
Pablo Ap(ostoluak). Examinadu egizue, esan gura deutsuet, kontzientzija3; edo bardin dana, ekarri egizuez burura egin dozuezan pekatuak,
begiratu egizue ondo euren asikeria eta azkena, eurai lagundu eutsien
intentzinoa, eurakaitik4 jazo dirian kaltiak eta beste euren modu edo zirkunstantzijak. Baia ondo alan egin deizuen, jakin egizue iru modutan
izan leitekiala Examina Kontzientziakoa, S(a)n Bernardino Senakoak
dinoana legez. Bata da guztiz ondo egiña; beste bat ez guztiz ain ondo
eta perfekzino guztikoagaz egina, baia orregaitik bere konfesino ona
egiteko asko dana; beste bat da ain ardura gitxijagaz egina, ze ezta asko
konfesino ona egiteko. Dagoz batzuk ain bildurtijak eta ain eskrupuluz
beterik euren examinen ganian, ze inoz eztagoz kontentu egin daudienagaz. Onai esan biar jakie eztala examinia izan biar geure buruen gatzaigarrija, herejiak alan tatxetan dabena legez, ezpada konbenidu dan
arduria beragan ifinirik geure arimiaren sosiegu alkantzetako. Baia beste asko, eta oneik dira geiago, doaz konfesetan examinien ardura baga,
bardin zein gura baleude konfesoriak igerri deijoen egin dabena, zelan
gura eban Nabukodonosor Erregia[k] bere ametsen ganian egin leijoen
onetarako eukazan igerlak.
Asier[a]rako, bada, artu biar da S(a)n Tomas Billanuebakoak beste
askogaz dinausk[un] doktrina ona5; artu biar dala denporia examina
eg[ite]ko, zelan dan norberen memorija andija edo laburra, eta zenbat
d[an] leenago konfesadu zanik onako denporia. Dino onetarako exenplu on bat eskritore jakintsu batek. Dino, bada, ze ikusirik ikezkin batek
ber(...) denpora labur baten garbitu ebala andra batek alkondara edo
kamisa bat, esan eutsala andriari: «Zuritu egidezu niri bere ene arkondaria6, baia izango da ain ondo eta ain arin zein egin dozun ori, zergaitik
ez[in] ostarantzian itxadon neike; eta pagaduko deutsut biar dan sarija».
«Bai –erantzun eutsan andriak–; esan egidezu leenago zenbat denpora
da kendu ez dozula ori alkondarori.» «Il asko dira», erantzun eutsan ikaz3
4
5
6

Ostean erantsita.
Jatorrizkoan: eurakgaitik.
Ostean aldatuta: erregla artezena > doktrina ona.
Alternantzia: alkondara / arkondara.
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kinak. Esan eutsan orduan andriak: «Bada, zelan gura dozu orain denpora ain laburrian garbitu deiden arkondara ain loija eta ba[l]tza? Au beste zur[i]tu dodanau egun gitxi dira leenago zuritu zala. Olan, zoaz Jaungoik[oa]gaz». Orain bada, Krist(inauak), Konfesinoa da arimiaren bogada espiritual ba[t]. Alantxe espliketan da S(a)n Juan Kris(ostomo).
Confesio est balneum quo pec(...) sordes abluuntur. Itanduten deutsut7
orain bada, Krist(inaua), geure kon[tu]rako: zenbat denpora da konfesadu ezariala? Badinozu egun git[xi] diriala, esango deutsut laster egin
zinaijela zeure kontzientziaren examinori. «Baija ni, aita –esango dau
beste batek–, urtia da enazala konfesadu, eta bizi izan naz munduko
modura denpora orretan.» Bada, ond[o] esan neike Jeremias Profetiagaz:
Denigrata est super carbones facies eorum; baltzago daukazu arimia beste ikezkiñek bere alkondar[ia] eukan baño. Alan denpora geiago biar
dozu examinia egiteko eta agirijago adierazoteko, dino eskritore jakintsu batek; eta bere err[a]zoian gauzia arturik, iru edo lau egunian ifini
biar zara zeure ar[tean] ondo egiteko zeure examinia.
Atxinako Legian aginduten eban Ja[un]goikoak illaren amalaugarren
egunian sakrifizijoan ofreziduko zan bild[o]tsa edo artxoa artu zila amargarren egunian; iru edo lau egunian b[e]giratuko eudien bera elejietako,
bada izango zan urtebetekoa eta ez[in] bere ezaintasun bagarik ofreziduko zan Altaran. Orain bada, urtebete[ko] aritoa[k] ondo biar dituz iru
egun gitxienez igaro begiratuteko, g[e]ratu ditentzat guztija ezaguturik.
Esan gura dot: urtebete da eza[ri]ela konfesadu, bada iru edo lau egun
biar dozuz ondo kontzientziaren obena[k] edo mantxak begiratuteko.
Eta zelan egingo da ori? Ara, sartu za[i]tez al badaizu gela edo aposentu
baten, baia au ezin badozu edozein lekutan, nai dala kanpoan nai
etxian; Kurutze Santia leenago egin [eta] eskatu egijozu Jaungoiari gitxienez aitagure bat eta abema[rij]a bat errezaurik argitu deijela zure
entendimentua. Ifini egizu beste gauza nagosi baten ifinten dan kontu
eta arduria, zelan dinaus[ku] S(a)n Tomas Billanuebakoak, eta begiratu
egizuz euki dozuzan ar[tu]-emon guztiak, ze bideetati ibili zarien, ze
lagunakaz batzandu zarien.
«Begiratu egizuz zeure bidiak», dinotso Jaungoikoak pekatari bateri.
Vide vias tuas. Emen Jaungoikoak dinotsan bidiak, dino S(a)n
Buenab(enturak) diriala Jaungoikoaren Legeko Mandamentuak. Begiratu egizuz, bada, eurak ondo. Esan egizu, pekatarija: zelan dinozu eztaukezula ezer Bostgarren Mandamentuan, Seigarrenian, Zazpigarrenian?
Vide via[s] tuas. Begiratu egizuz orreik bidiok ondo, bada pekatu egin

7

Geuk zuzenduta: deutsun > deutsut.
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leike euren kontra ez bakarrik obraz, baita bere pentsamentuz, deseoz
edo berbaz. Begiratu egizuz eurak ondo, eta atarako dozuz sugiak eta
zapoak. Begiratu, esaterako, Bostgarren Mandamentuan ez bakarrik
inori gatxik egin badeutsazu, baita bere gura izan badeutsazu, edo bai
poztu bazara jazo jakanagaitik. Aitu egizu bere, ez bakarrik inori bengaia artu badautsazu, baita bere bardin, al izan bazendu artuko bazeuntsan; bada guztija da mandamentu onen kontra. Examinadu egizu Seigarren Mandamentuan euki badozu aragizko pekatuen ganian guraririk
edo deseorik, pentsamentu borondatezkorik, berba loirik; eta jakin egizue eztagoala mandamentu onetan gauza txikirik beste mandamentu
batzuetan legez, eta alan zuek gauza txikijak usti dozuezan gauzak,
zelan dala usti dozuen zirri bat egitia, erropa edo soñekoen ganian ukuturen bat egitia, txantzagarri berba loiren bat esatia, oneik guztijok diriala geienian pekatu mortalak, edo norberen pelleburuagaitik edo bai bestiai emoten jakien okasinoagaitik. Vide vias tuas. Begiratu egizue ondo
Zazpigarren Mandamentuan ez bakarrik ezer kendu badozue, baita bere
artu badozue inoz gogorik ezer kenduteko. Aitu egizue bere, ez bakarrik inori kalterik egin badautsazue bere gauzetan, baita bere biortu
badozuez edo errestituidu lenago eginak. Eta osoan esateko, aitu egizue
ezer kendu badozue lenago, biortu badozue kendu zenduena, bada ezta
parkatuten pekatua ezpada biortuten, inondik al badegi batek, gauza
kendua edo deungero irabazija, Legeko Erreglak dinoan legez. Non
dimititur pec[c]atum, etc. Examinadu zaiteze ondo, esan deutsuedan
legez, pentsamentuzko pekatuen ganian, bada alan ez egitiagaitik dagoz
asko kondenazinoko bidian. Begiratu egizue ondo Amargarren Mandamentuak eragozten deuskuzan8 gauzak, zeintzuek dira kodizijaren gurari edo deseo geiztoak. Egija da, beste batzuk legez norberak bere euki
gura izatia edo ondasunak edo aberastasunak, ez jakula emen eragozten; baija bai eragozten jaku deseetia inori kalterik jatorkala. Alan begiratu beije ondo merkatarijak edo tratante guztijak gura izan badaude
gauzeen karestija edo urritasuna9, eurak alan karu salduteko; (gura izan
badaude ez deijezan saldu beste denderuak euren gauzak eta ez din
egon beste erositzallerik, eurak alan karu salduteko eta merke erosteko), (*)10 bada oneik gurari deungok eragozten dituz Amargarren Mandamentuak. Begiratu beije inoen gatxakaz bizi dirian ofizijokoak zelan
gorde daudien euren biotza. Ofizijoak ez dira eurenetik deungiak, baia
gizonen geiztotasun[ak] alan askotan egiten dituz. Begiratu beije, bada,
18
19
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Idem: jakuzguzan > deuskuzan.
Ostean erantsita: gauzeen karestija > gauzeen karestija edo urritasuna.
Albo oharra: La pa[ré]ntesis.
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zirujauak, barberuak, medikuak gaixotasunak egon ditezan gura badaude; abogaduak, eskribeuak... badauke pleituen askoen gurari edo deseoa; ilten dirianakaz probetxua daukienak gura badaude jentia il din; eta
azkenengo, daukiezanak artoak, garijak zer saldu, gura badaude onein
karutasuna edo urte txarrak egon ditezan. Begiratu begiz bakotxak,
bada, zelan berari jatorkan oneik gauzok. Vide vias tuas. Eta begiratu
begi ondo ez bakarrik gura izan badau borondatez alango gauza deungerik, baita bere jazo danian poztu bada, bada guztijak dira pekatu
Amargarren Mandamentuen kontra, ain ardura gitxi egiten badaude bere
askok onen ganian. Egija da etortia burura oneik asmu deungiok eztala
pekaturik, baia examinau biar dau bakotxak gauza deungatzat ezagutu
dituzanian egin badau botatiarren. Vide vias tuas. Examinadu egizue,
bada, alan kontzientzija pentsamentuzko pekatuetan, bada ez alan egitarren, datoz izatera pentsamentuzko pekatuak obrazko pekatuak baño
deungago batzuetan11, zelan irakasten daben Trentoko Kontzilijoak.
Baia ez alan banan-banan Mandamentu guztietan luzetutarren, begiratu egizuez ondo zeuben ofizijoetan daukezuezan obligazinoak. Ondo
eta ondo begiratu egizue, guresoak, ugezabak, ugezaba-andrak, zeuben
umien12, kriadu eta otseiñen pekatuak zeubok ez eragotzijagaitik biar
dana legez egin badira. Begiratu biar dozue ondo nora joaten dirian
zuen umiak13 eta otsaiñak edo kriaduak domeka arrastegietan; begiratu
egizue galazo badautsazue eurai joatia dantzaetara eta beste pelleburuzko lekuetara. «Ondo galazo badautsazue» dinot, bada ezta asko esatia
bakarrik joan ez deitezala; bada, onelan beste Heli Sazerdotiak egiten
eban bere umiakaz14 beste pekatu batzuetan, baia orregaitik bere ez eutsan zerbidu ez izateko kastigadua ikaragarrizko moduan euren pekatuakaitik15, ze[lan] dinoen Eskritura Santiak. Egin biar daudiana, bada,
otsein edo kriaduakaz da, ezpadaude obedidu gura, erakutsi zelan atia
dauken libre joateko nondi lenengoan etorri zirian. [Ez], Krist(inauak),
ez jatzue damutuko egunen baten alan egitia otsein dantza eta beste
pekatuko okasinoetarik apartadu gura ezteudianakaz, guztiz tabernetara
eta jokoetara emoten dirian kriaduakaz. Ez jatzue faltauko eskaturik
ondo Jaungoikoari zeuben zerbizijorako edo biarrerako biar dozuena,
alan artez bazabiltzeze16; eta zerbaist denporan faltauko baleutsue bere,

11
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Ostean erantsita.
Jatorrizkoan: hume.
Idem.
Idem.
Idem: pekatuakgaitik.
Geuk zuzenduta: bazalbitzeze > bazabiltzeze.
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obago da zerbaist neke igaro, otsein edo kriaduagaitik kondenetia baño.
Eta umiakaz17 eg[in] biar dana da, ez zijorrari parkatu ezpadaude obedidu gura, zelan dinotsen jakintsuak gure[so]ai. Begiratu beije bere ondo
guresoak euren umiak18, seme edo alabak, ezkontziarako berb[ia] emon
ezkero berba edo traturik sarri badaukee euren ezkongeijakaz; ez deutsie (...) euren etxera eldu deitezan euren alaben ezkongeiak. Kontukontu gauza onetan, gu[reso] guztijak. Examinaduko zare, bada, zelan
kunplidu dozuezan oneik eta ganeko obligazinoak. Vide vias tuas. Guztijok, bada, pobre edo aberats, ugezaba eta otsein, gureso eta ume19,
Justiziako edo Altarako ministro, begiratu egizuez ondo zeubok daukazuezan obligazinoak eta zelan bete dozuezan. Examinia egiteko denporan ingeratu egizuez ondo zeu[ben] kontzientziako bazter guztiak, mirarizko janari onetara etorteko konfesino on baten biterte (...) zeuben juez
artezak eginik. Probet autem se ipsum homo.
Baia ezta asko, Krist(inauak), oraindo ekartia pekatuak burura. Biar
dozue artu Konfesinora joateko pekatuen egiazko damua, au da, pekatu egin dozuenen biotzeko sentimentua. Baia berorreri, (Espiritu Santu
ari[ma] kontsolagarrija), jatorko emotia pekatarijari au damuau. Bai,
Krist(inauak); ain da gauza andija pekatuen egiazko damutasuna, ze
geiago eta andijagoa da il bat biztutia baño. A[lan] ezin euki gengi geuganik, eskatu biar deutsagu, bada, Jaungoikoari, bada Bera da d[i]nauskuna biar doguzen gauzen ganian: «Eskatu egizue eta artuko dozue».
Petite et accip[ie]tis. Alan bada, ez zaitezee izen arako examinia eginik
beste baga konfesoreen oñetara [do]azan asko legez; ez, Krist(inauak).
Artu egizue zerbaist denpora konfesadu baño lenago e[zagu]tuteko
Jaungoikoari pekatuen damutasuna. Denpora andija bada ez zariela
konfesadu, gitxienez konfesaduko zarien aurreko egunetan eskatu egijozue Jaungoikoari emon deizuela pekatuen damutasuna, pekatu geiago
ez egiteko proposituagaz. Eskatu egij[o]zue Maria Santisimiari, eta Aingeru Guardiari, eta zeuben debozinoko Santu-San[tai] errezetan dozuen
errosarijoan eta ganeko orazinoetan, alkantzadu deizuela Jaungoikoaganik pekatuen biotzeko damutasuna eta ez pekatu geiago egiteko gogo
edo propositu[ba]. Au da beste gauza guztijak baño geiago biar dozuena, bada bera bagarik konfesino gu[zti]jak dira utsak. Onetarako jakin
biar da bikotxa edo modu bitakoa dala pekatu[en] damutasuna: bat da
Atrizinokoa, eta bestia Kontrizinokoa. Atrizinoko damu edo do[lo]ria

17
18
19

Ikus 12. oharra.
Idem.
Idem.
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dauko batek, Jaungoikoa ofendidu dabenen sentimentua daukenian,
Infernura joateko bildurragaitik edo pekatuagaitik Zerua galduko dabelako, edo arimiaren grazija edo bai bardin pekatuagaitik guztiz ezaindu
dabelako arimia. Onelango errazoe edo motibuen bategaitik artuten dan
pekatuen damua, edo Jaungoikoa ofendidu daben[en] biotzeko sentimentua, esaten da atrizinoko doloria edo damua. Onek dolore edo
d[a]muonek eztau berez bakarrik parkatuten pekatua, baija bai Konfesinoagaz batera, ze[lan] irakasten deuskun obispadu onetako Obispo
beneragarri D(o)n Pedro Lepek. Au da, Atrizinoa ezta asko konfesadu
bagarik kenduteko pekatuak, baija bai da asko, konfesadurik biar diriana legez pekatuak, kenduteko eurak eta artuteko grazija; alan irakasten
deuskue geijenian jakintsuak. Berba egiten dot umien20 ikasibide edo
kat[ezismu]ak dinauskuna, alde eginik onetan egon leitekezan beste usti
guztijak. Kontrizin[o]ko dolore edo damua dauko batek, Jaungoikoa
ofendidu dabenen sentimentua dauk[e]nian, dalako guztiz gauza guztietan ona, edo ontasuna bera, eta alan berbera, dan[a]gaitik guztiz maitegarrija. Onek damuonek ain dauko birtute andija, ze beronek J[esuk]ristoen merezimentuakaitik21 kenduten dituz pekatu guztijak, konfesinoa
egin baño leenago bere, baia eukirik biar dan denporan gogoa konfesetako.
Alan irakusten de[us]ku bertati esango deutsuedan exenpluak. Egoan Erroman andra guztiz pekatari andi bat. Joan zan bein sermoi batera, eta bera entzuten egoala emon eutsan bertan Jaungoikoak egin zituzan pekatu guztijen kontrizinoko damu edo dolore ain andi bat, ze
minen anditasunagaz geratu zan22 ilik sermoia akabadu baño leenago.
Ikusirik eleizan egoan jentiak zer jazo zan, egin eudien orazino beragaitik; biortu zan bizitzera, eta esan eban bere negar eta egiazko kontrizinoagaitik emon eutsala Jaungoikoak bere salbazinoa eta eternidade guztiko glorija. O ze miragarrija dan pekatuen kontrizinoko damua! Alan
bada, Krist(inauak), egin egizue alegina bera eukitiarren konfesaduko
zaren denporarako. Baia onetarako izango da guztiz ondo egitia bakotxak sarri beste denpora batzuetan bere kontrizinoko aktoak; eztago
debozino guztijen artian probetxusuagorik egitia sarri baño kontrizinoko aktoak. Ez bakarrik pekatuak andienak badira bere parkatuten dira
kontrizinoko aktoagaz, eukirik esan dodana legez gogoa konfesetako
biar dan denporan; baita bere alan sarri eginegaz kontrizinoko aktoak,
eldu leiteke bat ainbeste kontzientzijaren garbitasunera, ze joan leiteke
20
21
22

Idem.
Idem: merezimentuakgaitik.
Geuk zuzenduta: zin > zan.
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Zerura artez Purgatorijora eldu baga, eta guztizko merezimentuz lagundurik, bada grazijan dagoanian bat bere egiten badau kontrizinoko
aktoa, geitutu edo aumentetan jako grazija eta Zerurako dauken merezimentua. (*)23
Edozein denpora, berba egiteko Don Pedro Lepe obispadu onetako
Obispo beneragarrijagaz, da ona kontrizinoko aktoa egiteko. Baia orregaitik bere, izango da guztiz ondo gitxienez goxian, eguerdijan eta gaubian egitia; eta da bere mezan, bere asikeran eta gero gure Jauna goira
altzetan24 danian. Orduan, dino aitetu dodan Obispo beneragarrijak,
Jesukristoen Pasinoaren gomutiagaz edo akorduagaz izen doa [...] kontrizino[ko] aktoa.
A Krist(inauak)! Bai, gomuta bagendu sarri Jesukristo gure Erredentoriak gugaitik irago eban dolore andiko pasinoa, egingo gintekez egitera kontrizinoko aktoak Jaungoikoaren grazijagaz. Egunian-egunian,
bada, zertxubaist denpora emoten deutsuet kontseju edo enkargutzat
pentsadu deizuela Jesukristoen Pasino Santuan; baia konfesaduko zaren
denporan biar dana legez euki pekatuen damutasuna, (esan deutsuedana legez), onetarako izango dana guztiz ondo kontrizinozkoa, (zein dan
onena eta seguruena) artuteko, pentsadu zertxubaist Jesukristoen Pasino Santuan. Denpora gitxi bada bere konfesadu zariela, gitxienez ordu
lauren baten ifini zaiteze pentsetan gauza onetan, eskaturik Jaungoikoari grazija pekatuen kontrizinoa eukiteko. Bada, zelan eztogu artuko au
damutasunau, ondo gogoratuten badogu Jesukristok gugaitik egin ebana? Zelan izanik Jaungoiko Egiazkoa, gu inurri batzuk Bera dan aldian
ezkarienokaitik25 tormentu ikaragarrijenatara emon zan eta azkenian lotsarizko erijotza batera, gu salbetiarren eta guk Infernuan pagadu biar
genduna Berak gugaitik pagetiarren? Zelan, dinot, oneik gauzok ondo
begiratuten badoguz, eta ostera pekatu bakotxagaz kurutzifikadu gura
izan dogula geure aldeti edo geure partez? Apostoluak irakasten deuskuna26 legez, esanagaz geure pekatuak edo bai pekatari garienok geure partez edo aldeti barriro kruzifikaduten dogula, rursus crucifigentes
sibime[t i]psis Filium Dei, zelan ez deutsagu pekatuari gorroto andi bat
artuko? Bada, pekatuak esaten da kruzifiketan dabela ostera
J(esu)k(ris)to, ez ostera benetan kruzifikadua izango dalako, ezpada biar
balitz ostera igaroko leukialako igaro eban guztija pekatu bat kenduteko, eta alan pekatuak min eta sentimentu geiago eurenetik emon leijo23
24
25
26

Atal horretako albo oharra: D(o)n [Pe]dro [L]epe.
Geuk zuzenduta: altzedan > altzetan.
Jatorrizkoan: ezkarienokgaitik.
Geuk zuzenduta: deuzcula > deuzcuna.
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ela, (alan izan al baledi), Jesukristo geure Erredentore maitiari, bere
Pasino eta Erijotzako dolore eta tormentu guztijak emon eutsien baño.
O negargarrizko gauzia, bada! Pentsadu egizue zertxubaist27, bada, Jesukristoen Pasino Santuan, alan artuteko bere grazijagaz damu edo sentimentu andi bat ofendidu dozuelako il dozuelako zeuben partez. Baia,
nor ezpada zeuben Aita maitia? Ze ume28 izango da, ondo ezaugutu
baga il badau bere ama edo aita guztiz ona eta maitegarrija, eztana guztiz damutuko? Baia, nor da ona eta maitegarrija ezpada geure Aita eta
Jaungoikoa29? Quis est bonus nisi solus Deus? Ain da ona, ain maitegarrija gauza guztietan, ze Infernuan dagozan diabru eta kondenadu guztijak bere ikusiko30 baleude momentutxu baten, beteko litzatekez bertati bere amodijoz. Ain da ederra eta perfekzino guztikoa, ze Bera ikustiak bakarrik esan dodan [mo]mentutxu baten, izango litzateke asko
demoniño guztijak bere daukien ezaintasun ika[ra]garririk egiteko mundu onetan pentsadu ginaijen baño asko guztiz ederrago.
Zertxu[ba]ist pentsaduko dozue gauza oneitan egun guztietan izango da ondo, baia geiago konfes[eta]ko zagoezanian. Eta pentsamentu
santu oneik Jaungoikoari eskaturik eroango zaituez pekatuen kontrizinoko damu edo doloria artutera. Beronegaz artuko dozue gogo edo propositu sendo edo firme bat ez ostera Jaungoikoen ofentsako gauzarik
egiteko; p[en]samentu santu aek, azkenengo, artu eragingo deutsue
Jaungoikoen grazijagaz artu [bi]ar dozuzen bidiak pekaturik eta bere
okasinoetarik alde egiteko, eta alan aurkitu[ko] zara prest joateko konfesorien oñetara bere sententzija absoluzinoagaz artuteko, Kontzilijo
Santuak aginduten dabena legez. Probet autem se ipsum homo, etc.
Baia jake ona eldu garien, ezpada ene asmua bere konfesinoaren zirkunstantzija guztijak adi[e]razotia, esango deutsuet zerbaist bere ganian.
Ezta, Krist(inauak), bardin konfesetia eta ez ondo konfesetia. Konfesadu31 dira asko eta askotan, eta orregaitik bere kondenadu [di]ra euren
konfesino geiztoakaitik32. Kondenadu dira asko, ezenbere examina baga
[kon]fesadu zirialako esan dodana legez; beste batzuk pekatuen damu
eta bizitza on bat e[gi]teko propositu baga; beste batzuk malizijagaz ibili zirialako okasinoetan, egozala be[re] absoluzino emongo eutsien konfesorien atzien. Baia asko eta asko bere lotsiagaitik pekatuak konfesadu

27
28
29
30
31
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Idem: zertxubest > zertxubaist.
Ik. 12. oh.
Ostean erantsita: geure Jaungoikoa > geure Aita eta Jaungoikoa.
Geuk zuzenduta: ikusten > ikusiko.
Idem: Konfesaud > Konfesadu.
Jatorrizkoan: geiztoakgaitik.
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baga itxi zituezalako; mille pekaturik bat bakarrik itxiten bad[a] lotsiagaitik izanik pekatu mortala, utsa da konfesino guztija, eta arien be pekaturik p[ar]katu baga erantsiten deutso sakrilegiozko pekatubak lenagokoai. Emen dator ondo S(a)ntiago Ap(ostoluak) beste gauza baten
ganian dinoana: mandamentu guztijak gordetan dituz[a]nak bat ez ganekoak, beronegaitik merezi dabela.
Bai, Kris(tinauak), alperrikoa da beste guztijen konfesinoa: itxiten
dan pekatu mortal batak ekarriko dau erremedijo bako kondenazinoa.
Eztago beste erremedijorik, edo konfesadu edo kondenadu. Baia,
Krist(inauak), zer zorakerija izango da itxitia lotsiagaitik pekatu dan lotsagarrijena bere konfesadu bagarik? Usti dozu, Kris(tinaua), zuri lotsa
andija e[mo]ten deutsun pekatuak ikaratuko dabela konfesoria? Usti
dozu burle edo barre egingo dautsula konfesoriak? O ze engañu andijan sartu zatuzan Diabruak! Ez bada, Kristinau maitia, ez. Beste aldeti,
bai; beragan egin dozun konfiantzagaitik geiago estimaduko za[tuz], eta
zeure humildadiak lotsarizko gauzak konfesetan eztau gitxi kontsoladuko konfesor[ia]. Neugaitik dinautsuet eztaukedala inoz biotzeko kontsolazino andijagorik, alango p[e]ka[ta]ri andi bat konfesadu dodanian
baño; eta alan sinistu egizue bere ganeko ko[n]fesoriakaitik33. A
Krist(inauak)! Ezta pekatuen askotzia eta anditasuna konfesoriak nekatuten dituzana; ez, eztau konfesoria nekatuten ikustiak bere oñetan
pekatari an[di] bat. Jakin egizue, bada, konfesorien neke eta tormentu
andiena dala, ikust[ia] penitentiak ezteudianak ezenbere probetxurik
atara euren konfesioetarik, eztituezana[k] kunplidu, eta eztagozanak
oraindo bere euren obligazinoak kunplietako gogoan.
Eta guztija ziago egiteko, konfesorien neke eta tormentua da ikustia
penitentia bere arkijenai, denderuai, alogerekoai, otseinai pagetan
ezteutsiena e[ta] orregaitik bere porfijaka gura dabena absoluzinoa...

33

Idem: ko[n]fesoriakgaitik.

10*
SERMÓN

SOBRE LAS DISPOSICIONES DE LA

COM(UNIÓ)N

Vivan Jesús, María y Josef.
Los beatos Leon(ar)do, Lor(en)zo, Bern(ar)d(in)o y Jacobo Stresa
Probet autem seipsum homo: et sic de pane illo edat. I Cor. 11, 28
Quien hubiese de comulgar1 propongase, como dice el S(an)to Concilio de Trento, aquel precepto del Apóstol: q(u)e se pruebe el hombre
a sí mismo, y q(u)e así coma de aquel pan y beba del cáliz. Communicare volenti revocandum est ejus Apostoli præceptum. Probet autem seipsum homo... Esta probación y limpieza de conciencia q(u)e bajo de culpa de sacrilegio se requiere, es según los Doctores sagrados, con el mismo Concilio, el tener la conciencia libre de todo pecado mortal; y si
alguno por desgracia lo ha cometido, el no llegar a recibir el venerable
Sacram(en)to sin lavarse antes en las aguas del Sacram(en)to de la Penitencia, esto es, sin confesarse. Ahora pues, como sea cierto q(u)e la
S(an)ta Iglesia os manda a todos en este s(an)to tiempo comulgar siquiera una vez, y esto so pena de arrojaros de su seno y de no enterraros
en sagrado si murieseis sin haber cumplido con este s(an)to precepto,
me he propuesto el2 instruiros del modo práctico de disponeros para llegar a la S(an)ta Comunión, y evitar el sacrilegio horrendo e irreverencias q(u)e podíais cometer si indevidamente la recibieseis. Os mostraré,
pues, primero como habéis de hacer aquella probación de conciencia
necesaria e indispensable para recibir la gracia de la Comun(ió)n; y ésta
será la prim(er)a parte del asunto. Os mostraré luego cómo habéis de
hacer la otra probación de conciencia q(u)e se requiere para q(u)e recibáis los efectos y frutos admirables del Div(in)o Sacram(en)to; y será
ésta la seg(un)da parte. Atended bien. La probación de conciencia, a
saber, una buena confesión de q(u)e os hablaré en la primera parte, es
lo q(u)e se requiere de necesidad para llegar al venerable Sac(ramen)to,
de modo q(u)e su infracción será el más enorme sacrilegio. La otra probación o disposición de q(u)e os hablaré en la seg(un)da, no es necesaria a lo menos bajo de culpa grave para llegar a la S(an)ta Com(unió)n;
*

Ez da osoa.
Geuk zuzenduta: comurgar > comulgar.
2 Ostean aldatuta: de > el.
1
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mas no obstante, sin ella no perciviréis aquellas grandes y admirables
gracias, gozo y dulzura q(u)e había de comunicar a v(uest)ras almas este
div(i)no y augusto Sacramento.
Oíd pues ya. Q(u)e no atendamos sólo al día en q(u)e hemos de
comulgar, dice el gran padre de la Iglesia S(a)n Juan Cris(ósto)mo; esto
es, q(u)e no miremos sólo el q(u)e sea Pascua u otro gran día, persuadiéndonos q(u)e estos días nos darán la debida disposición y libertad
para llegar al Altar a recibir la S(an)ta Com(unió)n aunq(u)e hayamos
pecado gravemente, y aun tal vez aunq(u)e todavía nos hallemos en la
ocasión. ¡O, y cuántos parece q(u)e piensan así! Todo se reduce a alegatos [a las] veces en el tribunal del confesonario: «Padre, ¿y cómo dejaré de comulgar este día tan grande? ¿No he3 de ganar el jubileo o la
indulgencia?». ¿Y q(u)é? ¿Quieres tu profanar este día tan grande como
dices, con el sacrilegio q(u)e harías recibiendo indevidamente al venerable y augusto Sacram(en)to? ¿Quieres imitar a Judas, q(u)e también el
día de los más grandes del año comulgó, tratando ya de vender a su
Maestro y Dios? En lugar de jubileo o indulgencia q(u)e vanamente pretendes en el bocado con q(u)e recibirías indignamente la S(an)ta
Com(unió)n, comerías tu juicio y sentencia de eterna condenación. Nunca tendrás, pues, tu mejor jubileo o indulgencia q(u)e aquel día en q(u)e
te halles ya con la conciencia bien probada. Para esto, pues, vosotros
con especialidad q(u)e hace tiempo q(u)e no os habéis confesado,
entrad en vosotros mismos, tomad el tiempo proporcionado para conocer el fondo de malicia de v(uest)ro corazón; levantad allí mismo un tribunal para juzgaros vos(otros) mismos, previniendo así el juicio q(u)e
algún día os hará el mismo Dios, como dice el Apóst(ol) S(a)n Pablo.
Examinad, os quiero decir, v(uest)ras conciencias; esto es, traed a la
memoria en cuanto podáis v(uest)ros pecados, mirad bien su principio
y fin, la intención q(u)e les acompañó, los daños q(u)e vinieron de
ellos, y los demás modos y circunstancias suyas. El tiempo q(u)e se ha
de tomar para ello ha de ser, como dice S(an)to Tomás de Villanueva,
proporcionado a la memoria y capacidad de cada uno, atendido (...) a
los asuntos y negocios en q(u)e uno ha estado metido, y al tiempo q(u)e
hace q(u)e no se ha confesado. Porq(u)e, ¿quién duda q(u)e vino metido en mil obligaciones, ya de tratos e intereses q(u)e maneja, ya también de otras personas q(u)e tiene a su cargo y q(u)e por lo tanto ha de
dar cuenta a Dios de los pecados de ellos, si por su descuido y negligencia en impedirlos cometieran? ¿Quién duda, digo, q(u)e debe tomar

3

Ostean erantsita.
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más tiempo para mirar y examinar la conducta q(u)e ha tenido en el
cumplimiento de d(ic)has obligaciones, q(u)e otro q(u)e no tiene más
q(u)e mirar q(u)e por su propia persona? Igualmente uno q(u)e hace
pocos días q(u)e se confesó ordinariamente, pronto puede hacer su examen, pues pronto se pone a la vista especialmente lo grave q(u)e uno
haya podido cometer. Pero no así, Cristianos oyentes míos, en las personas q(u)e han dilatado por largo tiempo la confesión.
Suponed para esto este caso. Viendo un carbonero q(u)e una lavandera en breve rato había lavado y blanqueado una camisa, la dice:
«Lavadme también mi camisa, q(ue) yo os pagaré el trabajo; pero os
(...)erio q(u)e lo habéis de hacer tan bien y en tan corto tiempo como
habéis lavado esa otra, porq(u)e me hallo ocupado y no puedo detenerme». Dícele entonces la mujer: «Cuánto tiempo hace q(u)e no os habéis
mudado?». «Muchos meses hace», respóndela el carbonero. «Pues, ¿cómo
queréis –añade por último la lavandera– q(u)e una camisa tan inmunda
y denegrada la lave en tan breve tiempo? Ésta q(u)e me habéis visto
lavar, hacía pocos días q(u)e se había lavado; y así id con Dios, q(u)e
no sabéis lo q(u)e pedís». Es, pues, la Confesión un lavatorio místico del
alma; con esta misma tra(...) explica el Cris(tianis)mo. Pregúntote, pues,
¿q(u)é tiempo ha q(u)e no te has confesado? Si dices q(u)e pocos días,
te digo de consiguiente q(u)e en breve tiempo puedes hacer examen de
tu conciencia. «Pero yo, padre, –responderá el otro– hace casi el año
q(u)e no me confieso, y he vivido dive[r]tido todo ese tiempo.» Pues
bien, puedo decirte con verdad lo q(u)e el S(an)to Profeta Jeremías
habla de otros pecadores como tú: Denigrata est super carbones facies
eorum; más denegrida y sucia tienes tu alma, q(u)e el otro carbonero su
camisa. Y así no puedes hacer el examen con tanta facilidad y brevedad
como el q(u)e con frecuencia se confiesa. Más tiempo has menester, y
prudencialmente hablando te digo q(u)e te recojas a solas tres o cuatro
días, si quiera por espacio de una hora cada día, para hacer bien el examen de tus pecados.
Mandaba Dios en el Éxodo q(u)e el cordero q(u)e habían de ofrecer en sacrificio el día catorce, se escogiese y comenzase a mirar el día
diez. Decima die mensis huius tollat unusquisque agnum... Era aquel
cordero ya de año y se había de ofrecer sin mácula alguna delante del
Altar, para lo q(u)e ya tenían tres o cuatro días en q(u)e podían bien
mirarlo y reconocerlo; pues cordero de un año q(u)e tanto se ha podido manchar, bien necesita q(u)e tres o cuatro días a lo menos se empleen en mirarlo para q(u)e quede bien reconocido. «Y eso mismo, ¿cómo
lo he de ejecutar?» De la misma manera q(u)e los Israelitas lo hacían con
el corderito. Cuenta un sabio de los mismos Hebreos llamado Fi(...), lo
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q(u)e los Israelitas hacían par[a] ver si aquel cordero estaba maculado,
era poner los ojos en [to]dos sus sentidos; de pies a cabeza por todo su
cuerpo, dice, lo miraban y examinaban. Reparaban en sus ojos, registraban su lengua, atendían a sus manos y pies, y de este modo averigüaban si tenía alguna fealdad y mancha. Mira, pues, una figura de lo q(u)e
tú has de hacer. Te has de confesar después de un año o cerca q(u)e
no te confiesas; toma por lo menos, como te he dicho, tres días o cuatro para reconocer y examinar las fealdades y manchas de tu alma. Retírate si puedes a un cuarto oculto, santígüate primero, pide a Dios alumbre tu entendimiento con la luz q(u)e necesitas para conocer tus culpas.
Y con e(...) registra o examina bien todos tus sentidos, contempla qué
objetos has mirado, qué cosa has gustado de oír y hallar, cuáles han sido
tus baos, tus ejercicios y empleos, etc.; y así harás un examen cual debes
hacer para confesarte bien. Crist(ianos) oyentes míos, el negocio de la
Confesión es el mayor q(u)e podéis tener; este negocio es por el q(u)e
J(esu)c(ris)to N(uest)ro Bien ofreció su sangre y (...) en la Cruz. Esta
dependencia es tan grande, y estas cuentas son de tanta monta, q(u)e
para verlas y aprobarlas ha de bajar en el Día de[l] Juicio Cristo4, y todos
los Ángeles y S(anto)s del Cielo; y han de salir del Infierno los demonios y condenados, como se expresan mis S(anto)s S(a)n Buenav(entu)ra y S(a)n Bern(ardi)no. ¡Oh insensato cuidado –(exclaman aquí
los mismos S(anto)s)– de los mortales en las cosas de vanidad, q(u)e
para dar unas cuentas de una cosa temporal, las miran una y muchas
veces, y para ajustar las cuentas de una alma con Dios, en nada se detienen y muy (...) reparan a donde está su juicio y fe! No hay, no hay quien
lo considere de corazón. Non est qui recogitet corde.
Se mantienen pleitos injustos con mil trampas y dilaciones. No se
[pagan] los salarios de criados y jornaleros, igualmente q(u)e las otras
deudas q(u)e se han contraído por otro [cual]quiera título, o a lo menos
no se pagan sino después de mucho atraso y perjuicio de los acreedores. Se gasta en el juego, en mesa regalada, en vestidos costosos, en
mucho boato y (...)rato de coches, criados y criadas, lo q(u)e cercenado podía servir para acomodar los hijos e hijas, para pagar las deudas,
y aun para hacer limosnas en los pobres. Se ven en las casas pinturas
indecentes con escándalo de los q(u)e las ven, no se ve modestia en los
vestidos y trajes de las mujeres, se va al baño sin guardar recato alguno
la mujer en presencia del hombre o unas con otras, con confusión del
Cristianismo, etc. Pero, ¿se procuran traer estas cosas a la memoria o se

4

Idem: ha de bajar Cristo > ha de bajar en el Día de[l] Juicio Cristo.
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examinan para confesarlas? ¿Y quién es el q(u)e se pone a examinar con
la atención q(u)e se requiere las faltas5 q(u)e haya tenido en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones y las demás culpas de omisión?
El investigar si hace uno o no las debidas diligen[ci]as para saber la
Doct(ri)na Crist(ia)na, oraciones y misterios principales; y el modo de
confesarse, el mirar y remirar los padres de familia, los padrinos, amos,
maestros y señores curas, si hacen o no lo q(u)e pueden para enseñar
el camino del Cielo y la Doct(ri)na Crist(ia)na a los hijos, criados, (...)dos
domésticos y feligreses. El ver con cuidado los ricos si cumplen o no
con la obligación estr[echa] de hacer limosna y socorrer la necesidad de
los prójimos, a prop(...) de su (...). Inquirir con cuidado cada uno respectivamente en su oficio, por ejemplo el juez, el abogado, el procurador, el escribano, el médico, el cirujano, el boticario, y aun el sastre,
zapatero, (...), si cumplen bien con las obligaciones q(u)e su ministerio
les impone. Ved aquí, Cristianos oyentes míos, lo q(u)e debe ser el objeto de un riguroso examen y escrutinio cuando os vais a confesar. Pero,
¿cuántos son6 los q(u)e lo hacen así7? Vendrá un padre de familia o una
madre a acusarse de sus impaciencias, de sus defectos y distracciones
en la misa y en las oraciones. Pero, ¿se acusará de q(u)e no saben sus
hijos o criados la Doc(tri)na Crist(ia)na, de q(u)e no se confiesan? ¿De
que no tiene el debido cuidado para hacer de q(u)e se acuesten aparte
niños y niñas cuando llegan ya a los seis o siete años, de q(u)e no vayan
a bañarse ellos y ellas, ni aun tampoco con especialidad la niña a no ser
con las propias madres, y sin q(u)e puedan verse ambas y sin q(u)e las
pueda ver otro alguno? ¿Se acusará un juez, un abogado, un procurador8 de alguna cólera q(u)e ha hecho con su prójimo, de la tibieza q(u)e
tiene en el servicio de Dios, de lo ingrato q(u)e es a los beneficios de
Dios? ¿Y se acusará también tal vez de pecados más gordos? Pero, ¿se
acusarán de la omisión q(u)e tiene el uno9 en no10 dar audiencia bastante, especialmente a gente pobre, por no madrugar ni reinar como
pide su oficio, en11 no expedir o no procurar los otros12 q(u)e se expidan en cuanto deben (...) a su tiempo las causas detenidas de reos o liti15
16
17
18
19
10
11
12

Idem: examinar las faltas > examinar con la atención q(u)e se requiere las faltas.
Ostean aldatuta: quién es > cuántos son.
Ostean ezabatuta: lo hacen así para q(u)e lo alabemos. Quis est hic et laudabimus
eum > lo hacen así.
Idem: un procurador, un médico > un procurador.
Ostean erantsita: q(u)e tiene > q(u)e tiene el uno.
Idem.
Ostean aldatuta: el > en.
Ostean erantsita: procurar > no procurar los otros.
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gantes, en no tomar a su cuenta al patrocinio de los pobres y personas
miserables como deben en las necesidades graves, si pueden sin graves
detrimentos, sino en no aplicarse el estudio y retiro, malograr gravemente el tiempo y los talentos, entrar sin bastante caudal de ciencia en sus
oficios, lo q(u)e igualmente puede suceder13 en los de médico, cura,
confesor y prelado? ¿Y cuántos14 de todos estos se acusarán de los
daños q(u)e se hayan originado por estas omisiones culpables, y de la
falta de haber satisfecho a la obligación indispensable de subsanar o restituir todos los otros15 daños originados de su omisión o ignorancia?
Pero, ¿cuándo acabaría yo, si pretendiese declarar la mitad sola de las
omisiones q(u)e reinan en todos los estados, condiciones y oficios, y
q(u)e ordinariamente se descuida o no se hace caso de examinar para
confesarse? Estos pecados de omisión son los q(u)e han hecho temblar
a los varones más s(anto)s. En confirmación de lo q(u)e refiere el venerable Card(ena)l Belarmino, q(u)e estando para morir en prelado de
vida muy s(an)ta le preguntó su confesor si tenía algunos pecados de
q(u)e reconciliarse. «No, gracias a Dios –respondió el enfermo– no tengo, ni me acuerdo de haber cometido pecado grave.» «¿Y de las omisiones –(le dijo el conf(eso)r)–, no os remuerde la conciencia alguna cosa?»
Entonces el s(an)to prelado dando un grande suspiro y soltando lágrimas, dijo: «Ésas son las q(u)e me aterran demasiado». Omisiones nimium
me terrent. Si tanto le congojaban a un S(an)to sus temidas omisiones,
¿q(u)é será razón q(u)e hagan a uno q(u)e no ha vivido con tanto cuidado de su alma, ni ha formado el debido concepto de sus obligaciones? Ved pues, Cristianos oyentes, el cuidado y diligencia q(u)e debéis
tomar en el examen q(u)e hagáis para confesaros así16, si no queréis ser
reos del cuerpo y sangre del S(eñ)or q(u)e después iréis a recibir. Todos
pues, pobres como17 ricos, amos y criados, padres e hijos, ministros de
Justicia y del Altar, registrad todos los escondrijos de v(uest)ra conciencia; probadla bien hechos jueces de vosotros mismos, para llegar a
comer de aquel div(i)no pan y beber del cáliz. Probet autem se ipsum
homo.
Pero aun no es bastante esto, Cristi(anos) oyentes. No es bastante,
digo, el q(u)e traigáis los pecados a la memoria secamente18 para pro-

13
14
15
16
17
18

Idem: igualmente puede suceder > lo q(u)e igualmente puede suceder.
Ostean aldatuta: quién > cuántos.
Ostean erantsita.
Idem.
Ostean aldatuta: y > como.
Geuk zuzenduta: secamentes > secamente.
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baros y lavaros en las aguas de la Penitencia o de la Confesión; debéis
tomar antes un verd(ade)ro y sobrenatural arrepentimiento de los
pecados. Pero, ¿quién sino Vos, (Espíritu Div(i)no consolador de las
almas), quién sino Vos puede dar al pecador este div(i)no don del
arrepentimiento? Así es, Crist(ianos) oyentes míos; es tan superior a
n(uest)ras fuerzas este sobrenatural dolor o arrepentimiento del pecado, q(u)e es aun más q(u)e el resucitar a un muerto. Así pues, no
podemos de nosotros mismos tener este dolor, debemos pues pedir al
S(eñ)or q(u)e nos le conceda. El mismo S(eñ)or nos dice y aun manda q(u)e le pidamos cuanto necesitamos en orden a n(uest)ra salvación. Pedid, pues, al S(eñ)or especialmente cuando queráis confesaros,
y os le dará. Petite et accipietis. Así pues, no queráis ser como muchos
q(u)e hecho su examen sin más diligencia se van a los pies del confesor. No, Cristi(anos) oyentes míos. Tomad algún tiempo antes de
confesaros para pedir al S(eñ)or os dé el debido dolor y arrepentimiento de v(uest)ras culpas. (Si hace mucho tiempo q(u)e no os
habéis confesado, en los días siquiera q(u)e estáis haciendo el examen
de los pecados, pedid al S(eñ)or os conceda su verd(ade)ro arrepentimiento, con el propósito de no más pecar.) Poned por intercesora a
la S(antísi)ma Virgen, a v(uest)ro S(an)to Ángel de Guarda y a los
S(an)tos de v(uest)ra devoción, para q(u)e os alcancen del S(eñ)or este
dolor y verd(ade)ro arrepentimiento q(u)e deseáis. Esto es lo q(u)e
más necesitáis, pues sin estas circunstancias del dolor todas v(uest)ras
confesiones son nulas o de ningún efecto. Sin el examen entero de los
pecados, la confesión puede tal vez ser buena y fructuosa; a saber,
cuando uno no ha podido hacer más o ha hecho a su parecer y del
confesor lo bastante, pues el Señor no nos pide más (...)den a la circunstancia del examen, aunq(u)e suceda como sucede de ordinario en
confesiones largas el q(u)e se olviden algunas culpas. Pero nunca ha
habido ni habrá confesión sacramental q(u)e perdone el pecado, ni
uno solo sin arrepentimiento o dolor. Es necesario e indispensable
q(u)e tengáis contrición, o al menos atrición sobrenatural de los pecados. No me detengo en explicaros todas las cualidades y diferencias
de ellas, pues habeislas oído una de estas tardes pasadas. Os digo en
resumen: q(u)e tenéis atrición cuando os doléis o sentís el haber ofendido al Dios y aborrecéis al pecado cometido, bien sea por el miedo
de q(u)e os arroje Dios al Infierno por él o de q(u)e os prive de la gloria (...), o bien por la gracia y hermosura sobrenatural q(u)e ha perdido v(uest)ra alma por el pe[cado] o de la horrible fealdad en q(u)e por
él ha incurrido. Tendréis el dolor de contrición cuando os pesa de
haber ofendido a Dios, por ser quien es, por ser la misma bondad y
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digno por sí19 de ser amado y obedecido de todos. Éste es el mejor y
más perfecto dolor, y a(...) comunmente se tiene por bastante el de atrición. Es conveniente q(u)e no os cont[entéis] con éste sólo, sino q(u)e
os excitéis también al de contrición. (*)20
Pero ya conozco q(u)e deseáis esto mismo y q(u)e quisierais q(u)e
os pasase especialmente para confesaros, no tanto por la pena del
Infierno, no tanto por la pérdida de la gloria, no tanto por el horror del
pecado o de los pecados, sino solamente por la bondad div(i)na y por
el amor q(u)e tenéis a Dios. Muy bien, Cristianos oyentes míos; pero
tampoco despreciéis una escala por donde podáis subir, si aun no tenéis
alas para volar. Dios nos manda q(u)e le tengamos un s(an)to temor, y
es imposible q(u)e se agrade de una alma culpada sin q(u)e tema su ira
y estime sus promesas, como q(u)e el principio de la sabiduría es el
temor del S(eñ)or. Para las personas, pues, q(u)e hayan vivido antes sin
temor de Dios, metidas en vicios y hábitos de pecar, será de ordinario
más fácil conseguir la contrición pasando primero por la atrición. La
aguja, q(u)e tocando en la materia pesa(...) se burla de la atracción del
imán, luego q(u)e se ve limpia y seca, salta hacia el imán q(u)e le a(...),
q(u)e tiene fuerza para atraerla. Así es n(uest)ro corazón respecto de
Dios: como sólo fue hecho para (...)os, la razón porq(u)e no va hacia
él, es porq(u)e está pegado a la culpa y con ella no puede ir hacia Dios.
Despegadle, pues, del pecado aunq(u)e sea por motivos menos nobles,
y entonces un muy pequeño impulso de la gracia lo levanta y enciende
en amor de Dios. Aquí tenéis la escala q(u)e es (...) para subir al dolor
perfecto de v(uest)ros pecados.
Mirad, pues, primeramente para excitaros a la atrición, la desgracia
eterna de v(uest)ra alma si morís en este estado infeliz, y comenzaréis
a temerlo. Mirad lo seg(un)do q(u)e Dios justamente se irrita contra vosotros porq(u)e os bur[láis] de sus preceptos, y q(u)e v(uest)ros pecados
están provocando más y más su ira y justicia contra vosotros; así
v(uest)ros pecados os desagradarán en gran manera. Podéis subir un
poco más. Mirad a v(uest)ra pobrecita alma, y ved q(u)e es el horror de
Dios de quien dependéis, de María S(antísi)ma, de los S(anto)s a quienes amáis y de cuantos habitan en aquella corte celestial; y comenzaréis
dando siempre la gracia de Dios a aborrecer el pecado q(u)e os hizo tan
abominables. Podíais aun subir a más. [Mirad] al Cielo, y ved la bien19
20

Ostean erantsita: y digno > y digno por sí.
Ondo irakurtzerik izan ez dugula eta, ez dugu amaiera ohar hau transkribatu: Se
(...) donde (...) n(ues)tra (...).
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aventuranza q(u)e os estaba prometida de la cual estáis desheredados,
(...)rados y borrados del catálogo de hijos de Dios, por un solo pecado
mortal q(u)e hayáis cometido, cuyo deleite pasó y cuya satisfacción desapareció. Y mirad q(u)e si no os emendáis, perdéis lo q(u)e tantos miserables como vosotros están gozando porq(u)e se emendaron; q(u)e es
tan21 bueno Dios q(u)e se olvida de las injurias, y como Padre amoroso recibe a los q(u)e se emiendan. Haciéndolo así no sólo sentiréis
horror al pecado, sino también deseo de v(uest)ra felicidad e inclinación
a un Dios q(u)e tan fácilmente perdona. Mirad cómo con estos santos
pensamientos q(u)e podéis fomentar los días q(u)e os estáis examinando si la confesión es de mucho tiempo, aseguráis con la ayuda del
S(eñ)or q(u)e os está interiormente (...)sando el dolor de atrición. Pero
aun no conviene detenerse aquí. Mirad la dolorosísima imagen de un
crucifijo, reparad en su costado abierto vertiendo sangre de amor.
¿Quién es el q(u)e está así colgado y ajusticiado? Es el mismo Dios
Omnipotente Eterno, Criador del mundo, y q(u)e con sola su palabra
puede hacer mil mundos; q(u)e nada interesa ni puede interesar de vosotros, pues es Señor universal de todo. Pues este mismo Dios, Seg(un)da
Persona de la S(antísi)ma Trinidad, es quien hecho por nosotros, por
nosotros digo, q(u)e no somos lo q(u)e es una hormiga mirados a su
comparación; por nosotros q(u)e éramos enemigos suyos y q(u)e no
merecíamos sino las penas del Infierno, está padeciendo las mayores
penas, los más acerbos dolores, aflicciones, desprecios, burlas, ignominias, cuales no se habían padecido ni se padecerán en esta vida mortal,
y está padeciendo de toda su plena voluntad porq(u)e él mismo quiso
y se ofreció a ello impelido del creci(...) amor de nosotros (...), para
pagar (...) pecados, la deuda q(u)e debíamos a su Div(i)na Justicia y
nosotros no teníamos caudal de pagar aunq(u)e hubiéramos todos dado
n(uest)ras vidas. Y así es q(u)e con aquella muerte cruel (...) q(u)e se(...)
por n(uest)ro amor, nos reconcilió con su Eterno Padre, nos puso en
estado de (...); [no]sotros con su divina gracia queremos aprovecharnos
del fruto de tan (...). ¿Cómo, si nos ponemos a considerar esto, cómo no
quedaremos pasmados de tan insigne bondad, como también de lo
mucho q(u)e nos ha amado al mismo tiempo q(u)e le ofendiamos? Pues
a este mismo D[ios] hemos querido crucificar de nuevo cuando estaba
de n(uest)ra parte por cualquiera culpa (...), como lo enseña el Apóstol,
asegurando de los pecadores q(u)e vuelven a crucificar al Hijo de Dios.
Rursus crucifigentes sibimet ipsis Filium Dei. Y sabed así q(u)e el peca-

21

Ostean erantsita.
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dor vuelve a crucificar al S(eñ)or, no porq(u)e J(esu)c(ris)to (...) sea real
y efectivamente crucificado, sino porq(u)e el pecado hace frustráneo el
tra(...) crucifixión22 del S(eñ)or, y si fuera necesario padecería otra vez
de nuevo cuanto padeció (...) aquel pecado. Y así, si fuese el S(eñ)or
capaz de tener dolor o pena, más le daría el pecado q(u)e hemos cometido q(u)e lo q(u)e le dieron los tormentos de su Pasión S(antísi)ma consi(...) sí mismos, y más aun q(u)e la misma muerte amarguísima y dolorosísima q(u)e padeció en la Cruz. ¡Oh cosa digna de llenarse con lágrimas de sangre! ¿Es posible q(u)e yo haya crucificado, q(u)e yo haya
causado tales dolores, q(u)e yo haya muerto? ¿Pero a quién, a mi Dios,
a mi Redentor, a mi amoroso Padre? ¿Q(u)é hijo será tan cruel q(u)e
aunq(u)e en un arrebato haya23 muerto a su padre o madre cuya bondad tenía bien conocida, después haciéndose cargo de lo q(u)e hizo no
se duela, y aun tal vez no muera de dolor? Pero, ¿quién es bueno y del
todo amable sino n(uest)ro Dios? Quis est bonus nisi solus Deus? Es tan
bueno en sí mismo, y capaz de atraer a su amor a todos, q(u)e los mismos demonios y condenados del Infierno si por sólo un instante le viesen cómo es en sí, quedarían al instante del todo prendados y abrasados de su s(an)to amor; y es de tan infinita perfección y hermosura,
q(u)e sola su vista en el breve momento q(u)e he dicho sería bastante
para q(u)e todos los demonios y condenados de la monstruosa y horrobilísima fealdad q(u)e tienen, pasasen a ser más hermosos q(u)e cuanto nosotros podemos pensar, e iguales a los Ángeles y Bienav(entura)dos. Este Dios, pues, este Padre mío tan sumamente bueno y digno
de todo mi amor es a quien yo he despreciado, a quien he injuriado, a
quien he querido crucificar. En el mismo instante en q(u)e consentí en
el pecado mortal, se me puso el Demonio por un lado y Dios por otro
con todos los títulos q(u)e exigían mi respeto, obediencia y amor; y lo
q(u)e hice fue dando las espaldas a Dios volverme al Dem(oni)o, decir
si no con la boca a lo menos con el corazón, q(u)e más quería lo q(u)e
el Dem(oni)o me ofrecía q(u)e la amistad de Dios y el título de hijo
suyo, unirme con mi enemigo el Dem(oni)o y entregarme a él, vendiendo y haciendo traición a mi24 Dios y Redentor. ¡Oh materia de dolor y
sentimiento aun para las mismas piedras, (*)25 cuanto más para las almas
q(u)e se ponen a considerar en ello!
22
23
24
25

Geuk zuzenduta: crucificción > crucifixión.
Idem: ahia > haya.
Zentzurik ez duela eta, ez dugu aldaketa hau transkribatu: mi > tan.
Ondo irakurtzerik izan ez dugula eta, ez dugu albo ohar hau transkribatu: Ojo:
«(...)r el (...) del (...)o y (...) v(uest)ro (...)cado». [Aurrerago:] (...)moro(...) (...)ue.
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Así pues, Cristi(ano)s oyentes, deteneos a pensar estas cosas. Y
aunq(u)e todos los días es conveniente q(u)e señaléis un rato para ello,
pero cuando os queráis confesar (*)26 si la confesión es de mucho tiempo los días q(u)e estáis haciendo examen, repasad a(...) en v(uest)ras
estas consideraciones, y si la confesión es ordinaria o de pocos días, a
lo menos un cuarto de hora emplead antes de confesaros en d(ic)has
consideraciones. (Aquí se puede resumir en breve lo principal de los
motivos si pareciere conforme.) De ese modo ellas os llevarán con la
div(i)na gracia al verd(ade)ro amor de Dios, y podréis tener una
seg(u)ra confianza q(u)e tenéis el dolor debido de v(uest)ras culpas
para confesaros, aunq(u)e tal vez os parezca q(u)e os halláis en grande
sequedad y q(u)e no tenéis el dolor q(u)e quisierais, pues este dolor no
es sensible, y cuando pensáis q(u)e no le tenéis, tal vez entonces es más
grande q(u)e otras veces q(u)e pensáis tenerle. Y aun si queréis otra
mejor señal, atendedme: si con las consideraciones y pensamenientos
q(u)e os he dicho hacéis ya propósitos y resoluciones de mudanza de
vida, esto es, de no ofender más a Dios, o si queréis ya de pronto tomar
aquellos medios convenientes para apartaros del pecado y en efecto os
apartáis de la ocasión si estabais en ella, satisfacéis la injuria q(u)e
habéis hecho a tal o tal persona, vais a pagar lo q(u)e debéis o tenéis
q(u)e restituir, comenzái[s] ya a cumplir con las obligaciones de q(u)e
os halláis cargados. Si en efecto tomáis estos s(an)tos propósitos para
confesaros, es una grande señal q(u)e da ordinariamente una moral certeza del dolor y arrepentimiento q(u)e tenéis; y ved aquí cómo con este
dolor de v(uest)ros pecados y propósito de una emienda probando
antes v(uest)ras conciencias, vais ya a los pies del ministro de Dios
q(u)e es el confesor para recibir por medio de su sentencia favorable la
absolución de v(uest)ras culpas, q(u)e es lo q(u)e debéis solicitar para
probaros últimamente para la S(an)ta [Conf(esió)n]. Probet autem se
ipsum homo, et sic de pane illo edat, et de calize bibat.
No es aquí, Crist(ianos) oyentes míos, propósito mío el detenerme
en explicaros en particular todas las circunstancias de la Confesión; os
diré sólo en general algo de ella. (No es lo mismo, Crist(ianos) oyentes
míos, el confesarse q(u)e confesarse bien; se confiesan muchos y no
obstante se condenan. Se condenan muchos porq(u)e sin el27 dolor y
propósito q(u)e os he explicado se confiesan; se condenan [tam]bién
muchos porq(u)e manteniéndose en la ocasión del pecado andan malicios[amente] (...) confesores q(u)e les absuelvan. Pero otros, y bien
26
27

Idem: Ojo: «Com(...) (...)as (...)ra (...)o a (...)».
Ostean erantsita.

SERMOITEGIA

161

muchos, podemos creer q(u)e se (...) callar algunos pecados en la confesión q(u)e hacen.) No hay medio, Crist(ianos) oyentes: o confesión o
condenación. Si de mil pecados mortales q(u)e tengáis, uno sólo a(...)
por vergüenza o por malicia, ya toda v(uest)ra confesión es sacrílega; y
bien lejos de perdonaros Dios, aun los q(u)e habéis confesado volvéis
del confeson(ari)o con un sacrilegio horro[ro]so de más. Pues, ¿q(u)é
pensáis?, ¿acaso q(u)e lo mismo q(u)e ocultáis al sacerdote podréis ocultar a Dios? No mentís28 a los hombres, sino al mismo Dios. Y así este
mismo Dios q(u)e mató de repente a Ananías y Safira por semejante
mentira, este mismo Dios, digo, cuando el confesor engañado dice «Yo
te absuelvo», responde desde el Cielo «Yo te condeno»; y así quedáis
mucho peor q(u)e antes. ¡Ah Crist(ianos) míos! Tenéis en v(uest)ra alma,
digámoslo así, tantos caneros feísimos cuantos pecados mortales habéis
cometido, y Dios os mira con horror e indignación. Según dijo el Profeta, son para Dios materia de odio el impío y su inpiedad. A donde quiera q(u)e vayáis, Dios retira de vosotros sus ojos purísimos. A este odio
y abominación con q(u)e Dios os mira corresponde el desagrado con
q(u)e os ve la Virgen Purísima, la mujer más s(an)ta, el alma más pura,
la virgen más inocente q(u)e jamás hubo ni habrá; y esto por más devoción q(u)e penséis tenerla. El mismo horror hallaréis en todos los Santos del Cielo, en todos los Ángeles Bienaventurados. En una palabra:
mientras no lavéis en la sangre de J(esu)c(ris)to v(uest)ras manchas por
medio de una entera confesión, todo cuanto hay en el Ci[e]lo os parece
[...]. Pero aún no he dicho todo. En el día del Juicio seréis el escándalo
de todos lo[s] hombres, v(uest)ros padres pasmados verán esas culpas
feísimas q(u)e nunca imaginaron; seréis [el] escándalo de v(uest)ros
parientes, q(u)e ahora no conocen cuanto les habéis deshonrado; seréis
el esc[án]dalo de v(uest)ros amigos, q(u)e admirados conocerán q(u)e
nunca les habéis merecido su amistad; seré[is] la risa y satisfacción de
v(uest)ros enemigos, q(u)e se confirmarán en el mal q(u)e decían y sospechaban [de] vosotros; seréis el escarnio de los demonios, q(u)e os
echarán en cara todas v(uest)ras abominacion[es]. No hay duda q(u)e
todo esto os ha de suceder, si no laváis con tiempo v(uest)ros pecados
en la sangre de J(esu)c(ris)to por medio de una entera confesión. Por lo
contrario, si confesáis bien v(uest)ros pecados, queda v(uest)ra alma tan
limpia y tan clara, q(u)e después los mismos Ángeles no podrán descubrir en vosotros mancha alguna ni aun vestigios de ella. «Me lavaréis
–decí[s] a Dios un grande pecador–, me lavaréis y quedaré más limpio

28

Ostean zuzenduta: metís > mentís.
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y blanco q(u)e la nieve.» (Po[r] ventura podréis descubrir alguna mancha en lo q(u)e queda tan blanco como la nieve, p[ero] más difícil es
descubrir la menor señal de pecado en el q(u)e se confesó como decía.)
Ya el Altís[imo] mirando hacia ella desde su trono, se llena de complacencia y le hace29 hijo suyo por adopción; y [si]endo hijo de Dios, también es heredero del Reino del Cielo. Si autem filis, et heredes. Ya la
V[ir]gen Santísima se complace en ella como esposa de su Div(i)no Hijo,
y objeto de su maternal afecto y cariño. Consiguiente a esto, los Ángeles y S(an)tos, especialmente los de su devoción, llen[os] de gozo hacen
especial fiesta en el Cielo por la verd(ade)ra conversión de aquel pecador, p(...) (…) q(u)e por un pecador sólo q(u)e haga penitencia, el Cielo se [lle]na de gozo, contento y alegría. ¡Ah hijos míos! ¿Y será esto verdad? El mismo S(eñ)or lo dijo en su Evang(eli)o: Gaudium est in Cælo
super uno pecatore pænitentiam agente. ¡Ah Dios mío! ¿Y por un solo
pecador de quien nada se acuerda en el mundo, tanta fiesta en el Cielo? ¡Bendito seáis Vos por tanta bondad!
Pero, ¿q(u)é diréis aun de la paz, del consuelo y de la a[le]gría q(u)e
siente el alma después de la pena, confusión y ahogo q(u)e sentía antes
de con[fe]sarse? Nunca esperó tanto su corazón, ni jamás le pareció posible semejante serenidad [y] satisfacción como la q(u)e exp[e]rimenta luego de confesarse. Ya no le asusta la muerte, no [le] inquietan las tribulaciones, no le alteran sus malos humores; todo es paz, todo serenidad,
todo gozo y consuelo. De cierto caballero q(u)e se había confesado con
el p(adre) Paulo Bari, re[fie]re este mismo padre q(u)e no cabiéndole
después de la confesión el gozo en su alma, decía: «Dichosa y bendita
sea la hora en q(u)e hice yo esta confesión, q(u)e estos com(...) quitando de encima un peso mayor q(u)e un monte, y en cincuenta años
q(u)e tengo jamás he tenido gusto ni consuelo como el q(u)e ahora tengo».
Pero aun es más. Os voy a decir q(u)e el mismo confesor es participante no pocas veces de este mismo gozo y alegría, especialmente
cuando ha confesado a algún gran pecador q(u)e la vergüenza de algunos feísimos pecados le atrasaba de confesarlos. Como aquel padre de
familia del Evangelio lleno de amor y ternura hizo especiales demostraciones de alegría y regocijo cuando llegó a sus pies, confesando su gratitud30 aquel hijo pródigo q(u)e tanto [tiem]po había vivido huido de su
obediencia y casa, así debéis pensar q(u)e se da m(...) bienes de gozo
y satisfacción un confesor q(u)e (...)izando por interés suyo la gloria del
29
30

Ostean erantsita.
Idem: cuando llegó a sus pies > cuando llegó a sus pies, confesando su gratitud.

SERMOITEGIA

163

perdido. ¿Querréis privarle, pues, de esta satisfacción y consuelo, a trueque de una malentendida pasión de vergüenza en q(u)e estáis de confesar aquellas fealdades q(u)e hicisteis con otros o con vosotros mismos,
y aunque fuesen con animales? Todo esto lejos de aterrarle, será motivo para q(u)e ejercite más caridad y se revista de mayor compasión y
dulzura con vosotros. Lejos de burlarse de vosotros por cuanto le digáis
o confeséis, como os quiere persuadir el Dem(oni)o, os mirará con tanta31 estimación cuan merece la confianza con q(u)e le habéis comunicado lo q(u)e os daba tanta vergüenza. Lejos de cobraros abominación,
ni aun desafecto por los pecados q(u)e le hayas confesado aunq(u)e
hubiesen sido contra el mismo confesor32, por ejemplo de matarle,
debéis pensar q(u)e le merecéis con esto aun más satisfacción q(u)e
antes, pues conoce v(uest)ra sinceridad y confianza q(u)e hacéis de él.
Para todo esto sabed, Cristi(anos) oyentes, q(u)e aunq(u)e el pecado
cuando se comete y antes de confesarlo hace a la persona abominable
y digna de toda confusión y desprecio, mas en confesándolo debidamente cesa d(ic)ha abominación, confusión y desprecio. Si yo, por
ejemplo, os viese cometer algunos pecados q(u)e después me confesáis,
os abominaría (*)33 y me indignaría justamente contra v(uest)ra osadía y
maldad; pero cuando estos mismos pecados por más abominables q(u)e
sean, me los confesáis con humildad y arrepentimiento, me complazco
no del pecado, sino de v(uest)ra penitencia y arrepentimiento, y lejos
de abominaros sois no pocas veces objeto de mitificación y ejemplo. ¡Ah
Crist(ianos) oyentes míos, ésta es la virtud de la sangre div(i)na de
J(esu)c(ris)to, q(u)e de tal manera transforma los mismos pecados feos
y abominales q(u)e nada oscurecen la belleza del alma q(u)e se lavó en
ella! Y si no, mirad a las glorio[sí]simas S(ant)a María Magdalena, S(an)ta
Margarita de Cortona, S(an)ta Thais, S(an)ta Teodora, S(an) Aug(ustín).
¡Ah, y q(u)é brillantes estrellas son sus almas en el Firmamento! ¡Y en la
Tierra cuán dulce es para nosotros su memoria! ¿Impiden acaso los
pecados feos q(u)e cometieron algún tiempo, el q(u)e sean para nosotros ahora objeto de veneración, estimación y afecto? Y Crist(ia)no
q(u)e esto oyes, ¿puedes tener ya34 tal vergüenza q(u)e te impida a confesar esos tus pecados por feos q(u)e te parezcan? ¿No te moverá a vencer esa pasión el gozo y fiesta q(u)e están disponiendo en el Cielo los

31
32
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Ostean aldatuta: más > tanta.
Ostean erantsita.
Ondo irakurtzerik izan ez dugula eta, ez dugu albo ohar hau transkribatu: (...) de
(...)ros me(...).
Ostean erantsita.
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S(anto)s Ángeles por mandado del Rey de la Gloria para el día q(u)e tú
te confieses como debes? ¿No te moverá a ello la complacencia con
q(u)e te mirará la Virgen S(antísi)ma como a hijo de sus cariños? ¿Quieres privarles de un día de fiesta particular a los Santos de tu devoción?
¿No te moverá, digo, más a vencer esa pasión, el gozo, alegría y consuelo en q(u)e te verás después de la confesión? ¿No te moverá igualmente la satisfacción y gozo q(u)e vas a darle al confesor con la sinceridad de tu confesión, y confianza q(u)e de él haces para confesarle? ¿No
te moverá por último el exemplo de tantos S(anto)s y Santas, y de otros
penitentes q(u)e han confesado pecados aun tal vez más vergonzosos
q(u)e el tuyo? Pero si aun es tan excesiva tu vergüenza todavía contra
toda razón y juicio, con dolor y arrenpentimiento vete a los pies del confesor y dile de primera instancia: «Padre, tengo mucha vergüenza de
confesar unos pecados q(u)e hasta ahora no los he confesado». Q(u)e si
esto te oye el confesor, él te animará y te ayudará a decirlo, y te quitará gran parte de esta vergüenza q(u)e sientes. Y confesándolos ya, y
recibiendo la penitencia q(u)e te se diere con la sentencia de la absolución, has hecho lo q(u)e manda el S(an)to Concilio de Trento en orden
a probar tu conciencia para la S(an)ta Comunión. Probet autem se ipsum
homo et sic de pane illo edat et de calice bibat. (*)35
Aunq(u)e todos los Sacramentos son unas copiosas36 fuentes de las
saludables aguas de la37 gracia del Salvador, con todo a quien conviene
más esta maravillosa propiedad es al admirable Sacramento de la Eucaristía, según doctrina conforme de los S(anto)s. Ahora pues, así como el
q(u)e va a la fuente por agua, trae más o menos de ella cual fuese mayor
o menor la vasija o cántaro q(u)e lleva; así cual fuese la disposición de
quien va a la admirable fuente del S(antísi)mo Sacramento, será también
más o menos copiosa la agua de gracia y bendición q(u)e sacará de ella.
Pues, Crist(ianos) oyentes, si tanta solicitud y cuidado ponen los mundanos para adquirir los vanos y caducos bienes del mundo, ¿q(u)é sería
razón pusiésemos nosotros para los inefables y eternos q(u)e se nos
ofrecen tan a manos llenas en este sacram(en)to? ¡Ah Crist(ian)o q(u)e
me escuchas, si supieses y conocieses bien este don de Dios, si scires
donum Dei, si para ello considerases bien quién es el q(u)e recibes en
este d(ic)ho sacramento y para q(u)é lo recibes, bien me aseguro quitarías de ti el lamentable descuido y negligencia q(u)e tienes en disponer

35
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Atal horretako amaiera oharra: Era la primera parte.
Ostean erantsita.
Idem.
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y aparejar tu alma para recibirla! Así pues, para38 cuando has de comulgar te digo lo q(u)e el mismo Salvador encargó a Jairo príncipe de la
sinagoga: q(u)e excitéis [v(uest)ra] fe. Crede tantum. Fe de lo q(u)e vais
a recibir y fe del fin para39 q(u)e viene a v(uest)ra alma el S(eñ)or a
quien recibís; a saber, q(u)é es lo q(u)e recibís40 y para q(u)e lo recibís.
Os pong[o], Cristianos oyentes, como primera disposición y en algún
sentido como única, la Fe; pe[ro] no fe q(u)e no sólo quede en sola
especulación, mas descienda a la práctica, honrando con las obras la
grandeza de aquel Señor q(u)e se cre[e] con el entendimiento. Ya si [en]
verdad41 os ponéis a pensar bien q(u)e vais a recibir al mismo Unigénito Hijo q(u)e está en el seno del Eterno Padre Dios Omnipotente42 Criador del Cielo y de la Tierra como es el Padre43, Señor de tanta magestad q(u)e no cabe con la misma viva fe en los Cielos44 ni en la Tierra;
si con la misma viva fe45 recorriendo los misterios de la santísima humanidad y obras maravillosas q(u)e en ella hizo, consideréis bien q(u)e el
q(u)e recibís es el mismo q(u)e estuvo nueve meses en el vientre de la
Virgen N(uest)ra Señora enriqueciéndola con dones admirables de su
gracia, el mismo q(u)e santificó al Bautista y llenó de Espíritu S(an)to al
Hijo y a la Madre, el mismo Niño Dios q(u)e estuvo en el pesebre y fue
adorado de los pastores y Magos pagándoles este servicio con m[uy]
copioso galardón; y q(u)e si aquí le adoráis46, recibiréis la misma gracia. Y si así pasáis adelante creyendo prácticamente q(u)e es el mismo
S(eñ)or con la misma fe47 q(u)e anduvo enseñando, predicando, curando enfermos, resucitando muertos y haciendo bien a todos con innumerables milagros; con especialidad si aviváis la fe para creer q(u)e es el
mismo48 q(u)e fue preso por n(uest)ro amor, azotado, coronado de espinas, escarnecido y crucificado, y estando clavado en la Cruz rogó por
sus enemigos, perdonó al ladrón y le prometió el Paraiso; finalmente el
38
39
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Idem.
Ostean aldatuta: por > para.
Ostean erantsita: q(u)é es lo q(u)e recibís > a saber, q(u)é es lo q(u)e recibís.
Idem.
Idem: al mismo Dios Omnipotente > al mismo Dios Unigénito Hijo que está en el
seno del Eterno Padre Dios Omnipotente.
Idem: Criador del Cielo y de la Tierra > Criador del Cielo y de la Tierra como es el
Padre.
Idem: que no cabe en los Cielos > que no cabe con la misma viva fe en los Cielos.
Idem.
Ostean zuzenduta: adora > adoráis.
Ostean erantsita: q(u)e es el mismo S(eñ)or > q(u)e es el mismo S(eñ)or con la misma fe.
Idem: para creer > para creer q(u)e es el mismo.
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mismo el q(u)e despojó el Infierno, resucitó g[lo]rioso y está sentado a
la diestra de su Eterno Padre, y el q(u)e después vendrá a juzgar el mundo, y q(u)e con la misma gloria está en este Sacramento, porq(u)e no
contento con tener su corte y trono en el Cielo, quiere también tener
otro trono en la Tierra para consuelo de los q(u)e [esta]mos en ella. Si
con una viva fe os ponéis a considerar esta cosa, digo49, ¿cómo no nacerán en vosotros afectos de las más altas virtudes con q(u)e os dispongáis a recibir este ven(era)ble Sacramento: afecto de un tenor reverencial por la grandeza del S(eñ)or y Criador q(u)e vais a recibir, afecto de
purificar más y más v(uest)ra conciencia por la santidad misma y pureza q(u)e conocéis ser este S(eñ)or, afecto de humildad porq(u)e conoceréis ser vosotros la misma nada a vista de su (...)ta grandeza, afecto
de confianza, afecto de amor, afecto de gozo, y así otros a proporción
de lo q(u)e con viva fe repasáis y consideráis en v(uest)ras almas?
¡Pero cuánto aun más todavía encenderán estos mismos afectos y otros
varios, si os ponéis a considerar con viva fe50 los fines q(u)e pretende este
amoroso S(eñ)or y los oficios q(u)e viene a ejercer en este Sacram(en)to
de amor! Q(u)e viene como Salvador a perdonarnos n(uest)ros pecados,
aplicándonos el precio de sangre q(u)e derramó por ellos; q(u)e viene
como Médico q(u)e entra en casa del enfermo para curar perfectamente
todas n(uest)ras enfermedades espirituales; q(u)e viene como M(inist)ro
para ilustrarnos con la luz de sus inspiraciones y enseñarnos el camino de
la virtud y perfección; q(u)e viene como Sacerdote sumo para aplicarnos
el fruto del sacrificio sangriento q(u)e por nosotros ofreció en la Cruz, y
movernos a q(u)e le ofrezcamos sacrificio de corazón contrito y humillado, hostia de alabanza y holocausto de amor; q(u)e viene como manjar
para sustentarme como a niño con la (...) de sus regalos, y para unirse conmigo con unión de perfecto amor, y para darme bes[os de] paz, de reconciliación y perfecta amistad. Y de este modo discurriendo51 por los demás
(...)cios, imaginando q(u)e viene como Pastor a recogernos, como protector a defendernos, como fuego consumidor a purificarnos y encendernos...

49
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Idem: os ponéis a considerar > os ponéis a considerar esta cosa, digo.
Idem: a considerar > a considerar con viva fe.
Ostean zuzenduta: discurrir > discurriendo.
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Non occides. Ex. 20, 13
Jaungoikoaren Legeko Bostgarren Mandamentubak dirausku ez inor
iltia. Baia berba onetan ez bakarrik galazoten deusku inor iltia, bai eta
inori gatx egitia egikera edo obra, berba eta gurarijagaz. Lenengo aginduten dau ez gatxik egitea egikera edo obrakaz, eta alan pekatu mortala egiten dau norbait ilten dabenak, zauri edo epaieren bat projimuari
egiten deutsanak, ostikada, arrikeda, makil[e]kada edo beste golpe andiren bat emoten deutsenak. Eta ez bakarrik egiten dau pekatu, baita biortu edo errestituidu biarko dituz erijotza edo zauri atatik datorzan
ka[l]tiak, nai dala osatuteko egiten dirianak, nai dala biarrik ezin eginetik datorz[a]nak. Esaterako, inori zauriren bat egiten badeutsazube,
pagadu biarko dozubez zauri ori osatuteko egin dituzan gastubak, eta
egon bada egunen batzuetan biarrik egin ezinik, osotu biarko deutsazubez irabaziko ebana. Egiten dau pekatu mortal[a] mandamentu onen
kontra seindun dan emakumiak seña galduteko pelleburuan ifinten
bada, edo zerbait egiten badau seiña galduteko honria galdu eztaijen;
eta ez bakarrik berak bakarrik, baita itundu edo akontsejetan deutsenak
eta lagunduten deutsenak. Pekatu au guztiz da ikaragarrija eta ezin egin
leiteke emakumiaren honria galduko bada bere.
Bigarrengo aginduten deusku mandamentu onek, ez inori gatxik egitia berbakaz, eta alan egiten dau pekatu projimuar[i] esaten deutsanak
berba astun-garr[a]tzak edo injurijakuak, esango baleutso legez ‘ordija’,
‘lapurra’, ‘sorgina’ edo onelango berbaren batzuk. Ezta inport[a] egija
izatia, bada alan bere lotsatuten bada edo honria galduten bada, izango
da pekatu; eta isilik beeguan edo inok ezpekijan modu orretan esaten
jakon gauzia, ez bakarrik parka eskatu biar jako, baita biortu biar jako
modu orretan kendu jakan honria. Askok eta askok ez bakarrik eztabe
eskrupulurik egiten, baita alabaduten dira orren ganian, eta gau[za] mirarizko bat egiten balebe legez esaten dabe: «Ezteutsat parkatu iñoz; entzun badot, [en]tzun ditu». Benetan, Kristinaubak, gauza andi bat egin
dozube… Zer atera dozube (...) bagako gauza orreik eta aora datorkizun guztija esanagaz? Zeuben buruai eg[in] deutsazube kalterik andiena,
isilik egotia izango zan gauzarik oneena. «Ai aita! –esango deustazube–,
bera asi zan. Isilik egon balitz, eneutsan nik ezer esango. Zetako niri
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e[san] eustazanak esan biar eustazan?» Orregaitik bere honrien kontrako
gauzarik esan bazeutsan, pekatu egin zenduban, eta biortu biar deutsazu. Mandamen[tu] onen kontra pekatu egiten dabe maldizinoak botaten
ditubezanak. Da maldizin[o]ia gauza deungaren bat noribait etorri dedin
eskatutia, esango balitz legez ‘tripako min gogorrak jo dagijala1’, ‘milla
demoniñok eroan daijezala’, ‘illik geratu dilla’, e[ta] onelango beste berbak. Eskatuten dan gatxa andija bada eta deseorik badago, pekatu
[mor]tala da. «Aita, intentzinoe baga izan da.» Baia ezin beti sinistu leikezu. Esan e[gi]dazube: noz botaten dituzubeez maldizinoe orreek? Geijenetan gatxen bat egi[ten] deutsubenian: azaren batzuk ostu badeutsubez,
‘arren bada, beso bijak dakijozala igartu’; fruturen bat kendu badeutsube, ‘beragaz ito dilla’; idija edo beia sartzen [ba]da soluban, ‘lupu gogorrak jo dagijala’; diruba edo beste gauzaren bat kendu [ba]deutsube,
‘milla demoniñok ero[a]n deiela’. Eta zenbat andijagua dan egin jatzue[n]
gatxa, ainbat eta gogorrago botaten dozube maldizinoia, eta arrabija
andijaguagaz; orregaitik orduban bijotzetik izaten da geienetan maldizinoia, bada dator ka[l]tiak emoten daben sentimentutik. «Ez, aita –esango
dozube–, berbertatik iragoten jat eta damututen jat.» Ezta inporta, ja dago
pekatuba eginik gogo edo bijotzetik ba(...), bada onetarako instante edo
puntu bat da asko. Esan egidazubee: arrabijo artan jaurtegingo bazeuntso noribait2 eskopetazo bat eta ilgo bazendu, esan zinaike eztozula zuk
il, bertati irago jatzulako? Ez, bada ordurako ja dago kaltia eginik. Beste
batzuk erantzuten dabe: «Ezta oitura edo kostunbria baño». Ainbat deungago, b[a]da izanik borondatiagaz, deungagua da kostunbre egiten dan
pekatuba, eta ko[s]tunbre ori kendu zinaike gura bazendu.
Irugarrengo aginduten dau mandamentu onek, ez gatxik egitia projimuari gurari edo deseoz, eta egiten dau pekatu mortala projimuari erijotza, gatx edo kalte andiren bat gura deutsanak g[or]putzian, osasunian,
ondasunetan edo ariman. Egiten dau pekatu poztuten dan[a] besteri
jazoten jakazan gatxakaz, edo datorkijozan ondasun, honra, fortuna edo
be[ste] onen batzukaz3… Bardin da pekatu, gatx egiteko gogo edo deseoa eukitia. Egiten dau bere, projimuari gorroto deutsanak. Gorroto
onen ganian atxakija eta eskusa andijak eukiten dira. Batzuk aserratu
arren projimuagaz, esaten dabe ordu berian bertan eztakijela zer egingo
eutsan, baia4 jira egin orduko bertati iragoten jakela. Baña oneek gorroto euki beutsen projimuari, pekatu egin eben bertatik irago bazan bere,
1
2
3
4

Geuk zuzenduta: daijagala > dagijala.
Idem: noribaiti > noribait.
Ez ote du zer edo zer falta?
Geuk zuzenduta: bere > baia.
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len esan dodan legez. Askok eta askok ezteutse berbarik egiten gatx
egin deutsenai; bidian aurkituko badira, alderatu eta apartaduten dira,
eztebe ikusi gura bere, eta orregaitijo bere dinoe eztaukiela gorrotorik,
bada ezteutsiela inori gatxik gura. Baia eztakit au zelan izan leitekian,
bada ikusten dana da g[i]zon edo andra origaitik berba egiten bada, bertatik irakusten dozuela zeuben bijotzeko aserria. Ondo berba egiten
badabe beragaitik, ezin sufridu dozube; deungaro berba egiten bada,
poz andi bat irakusten dozube. Dantzubezan5 guztija[k] ezagututen dabe
aserre zariana beragaz. Auxegaitik guztiak eta benturaz erri osuak daki
arerijo zariana beregaz; dagoz eskandalizadurik, eta zeubek bakarrik
dinozube eztaukazuela gorrotorik. Kontu engañadu ez zaitiezan. Beste
aldetik, ezta asko mandamentu au gordetako gauza deungarik ez gura
izatia, emon bere biar dira bijotzeko edo barruko amodijoaren ezaugarri edo señaliak, eta beste gauzarik esatia kondenadu eban Inozentzijo
Amakagarrenak. Beste batzuk esaten dabe: «Ezteutsat gorrotorik, baña
eztot gura aurrian ifini dakidan, bada ifinten bajat, eztakit zer egingo dodan bada bera ikusijak bakarrik aserratuten nau». Baia esakera-modu onek
adierazoten dau bijotza gorrotuban isiorik daukazuena. Jazo leiteke,
Kristinaubak, zeuben erru baga sentimentuben bat eukitia arako gatx
egin deutsuna ikusten dozunian, baia orduban egin biar dozuna da, alegina egin aserre ori amateetako, eginagaz beraganako karidade edo
amodijoko aktuen bat, edo eskatubaz Jaunari kendu dagizuela aserre
edo gorrotuba.
Projimuaren izenian bian artuten dira arerijuak andi eta gogorrenak
bere, eta alan projimuari egin biar deutsagun guztija egin biar deutsagu
eurai, maitetu edo ametan dituguzala. Baia ezta asko amodijo kanpotikua bakarrik, ez bakarrik barru edo bijotzekua izatia bere, eta alan bijetakua izan biar da. Izan biar da barrukoa lenengo, au da, parkatu biar
deutsaguz egin deuskuzan gatx guztiak; ez gara poztu biar jazoten jakazan gatxakaz, ez gara nekatu biar datorkijozan on eta fortuneko gauzakaz, eta guztien ganian gura izan biar deutsagu betiko glorija. Izan biar
da amodijo kanpotikua bere, au da, emon biar dituguz barrutik deutsagun amodijoaren ezaugarri edo señaliak; eta alan gose bada, emon biar
deutsagu jaten badaukagu zegaz, egarri bada, edaten emon biar deutsagu, gure biar bada, lagundu biar deutsagu, ezteutsagu ukatu biar berbia,
eta geure egikera eta gauza guztietan adierazo biar deutsagu maitetu
edo ametan dogula. Etxaku galazoten mandamentu onetan eztaigula
eskatu geuria dana, eta alan eskatu leiteke zor deuskuenen paguba,

5

Idem: zantzubezan > dantzubezan.
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ondasun edo haziendiaren biurkeria, eta bestelan ezin bada, justiziaren
bitertekoz; baia auzija emoten bada, izan biar da intentziñoe eta deseo
onagaz. Eta auzirik badago kontu, Kristinaubak, gorrotuba bijotzian sartu ez din, bada guztiz da erraz au jazotia, edo obeto esatarren, guztiz da
gatx gorroto baga auzijan ibiltia. Orregaitik Jesuk(ris)to gure Jaunak ez
eban gura Kristinauben artian auzirik egon ziten, eta alan zirautseen
Apostolubai, eta Apostoluben buruban guztijoi: «Ez zaitez auzitan ibilli.
Inok matrallan joten bazaitu, ifini egijozu bestia. Inok auzijen bat ifinten
badeutsu eta zeure txupia kendu gura badeutsu, emon egijozu kapia
bere. Norbaitek eroan gura bazaitu milla pausu, zuaz beragaz milla ta bi
bere». Berba onetan dirausku gure Salbagilliak, dino S(a)n Juan Krisostomok, obe dogula dirubak, ondasunak, honria eta erropak galdu, auzitan ibili baño. Baia ze urrin dagozan gaurko egunian Jesuk(ris)tok emoniko itundute edo kontsejutik, tabernan konbersaziñoian, jokuan, edo
aiuntamentuban esan edo urten daben berba batgaitik auzija edo kerellia emoten deben Kristinaubak! Esan arren axiak daroian gauzia dala
berba bat, bertan bera istia dala onduen, guztija geratuko dala azturik,
ezta entzun gura. «Honria galdu deust, ‘guzurtija’ esan deust, ordija6
nazala, edo bai ‘lapurra’ edo ‘pikaroba’ esan deust. Ezteutsat parkatuko.
Daukadana galdukot, neuk irakatsiko deutsat zelan berba egin biar
daben.» Bertatik kerellian sartuten dira, emetik prokuradoria, andik
aguazilla, emetik eskribaua, andik letraduba, eta geratuten zare arimia
galdurik, askogaz arerijo, etxe7 eta soloko biarrak atzeraturik eta boltsia
utsik. Eta zer aurratuten dozube? Ezer ez, ez daukazube len baño honra geiago, eta geijenetan onelango auzijak konpondu biar izaten dira
zeuben kostubak lepuan dituzuzala. Jaramonik egin ezpazenduben, isilisilik egon baziñie, ez eutsubezan aterako prue[be]tan entzun dirian
milla gauzatxu, bada guzurrak badira bere, askok ustiko dabe egijak
diriala; bake obian egon zintzeen, eta zeuben etxietan b[az]terra obeto
gobernadurik eukiko zenduben. Azkenian8 ezaututen dira egi oneik,
baia erremedijorik eztagoanian. Orregaitik lenengotik begiratu biar
dozubez gorputz eta arimako kalte oneik. Auxe berau jazoten da zor
edo artuben baten ganian; auzija artuten dane[n]9 gauziak balijo daben
baño milla bidar geiago gastetan da. Sarri asten dira auzijak bakotxak
beria artutarren, eta gero temiagaz urteitarren jarraitut[en] jake.

6
7
8
9

Idem: oridija > ordija.
Jatorrizkoan: hetxe.
Ostean zuzenduta: Akenian > Azkenian.
Ostean aldatuta: danian > dane[n].
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Bide oneko, eta gauza andi edo grabiaren ganian danian bere, ardura andi bat euki biar da gorroto eta aserrakuntzerik euki eztedin. Dakuskuna da len adiskiderik andijenak izan arren, auzija asi ezkero bertatik
alderatu eta apartetan diriala, ezin alkar ikusi dabe, bata bestien kontra
dagoz amurruturik, ateretan ditubez dakizezan tatxarik andijen eta ezkutubenak, eta beti dagoz bata bestien kontra; ezin entzun dabe bere alkarren gauza onik. Orregaitik zirautsien S(a)n Paulo Apostolubak
Korint[o]arrai, obe ebela injurija eta gatxak igaro, auzitan asi baño. Eta
berbera dirautsubet nik bere zubei: obe dozube edozein berba astun
entzun, edozein neke eta lan irago, auzitan asi baño, eta biar-biarrekua
ifini len[a]go Jaunaren eskubetan, eskatu Berari konbenidu jatzuena, eta
kontu andi bat euki zeuben bijotzian gorrotorik euki eztaizuben. Jaungoikuak erbestetu deiguzala mundu guztitik auzijak, eta emon deigula
bere bakia, etc.

12
DOCTRINA. CUARTO MANDAMIENTO

Filii tibi sunt erudi illos a pueritia illorum. Eccll. 7, 25
Jaungoikoaren Legeko Laugarren Mandamentubak aginduten deutsee gurasuai euren semien arduria. Lau dira agindu onek ifinten deutseezan biar edo obligazinoak: mantenimentuba, kastigua, ikasbide edo
doktrinia eta exenplu ona. Lenengo emon biar deutsee bizitzia iragoteko biar daben guztija, janari, edari, jantzi, eta beste bizitzia iragoteko
biar dabena. Arduria euki biar dabe bere bizitzia, osasuna, edo gorputzeko alderen bat galdu eztaijen; eta alan pekatu mortala egingo dabe
euren erruz umiak ilten badira, esku, oin, begi, beso edo gorputzeko
beste parteren bat galtzen badabe, gexorik dagozanian alegina egiten
ezpadabe osatuteko emoten deutsela osasungei edo medizinak. Ez
bakarrik daukee obligaziñoa euren bizijan mantenietako, baita bere
emon biar deutsee bizimoduen bat geroko irakasten deutseela ofizijoren
bat, edo artuten dabela beste moduren bat euki daijen gero zegaz irabazi bizitzia iragoteko biar dabena. Emetik ezagutuko dabe zelako pekatu
andijak egiten dituezan arako guraso daukena, edo euki aleijan guztija,
ordikerija, joko eta beste ekandu ziteletan emoten dabenak, euren semiak itxi baga zegaz bizi eta ofizijoen bat emoteko ardurarik artu baga.
Zer egingo dabe gero seme oneik arako gose dirianian, zer jan eztaukeela eta zelan irabazi eztakijela? Ostu, kendu, engañadu eta lapurretan
ibili. Emon baleutsee ofizijoren bat txikitxu zirianian, alperrik ibilten itxi
baga, ez litzatekez ainbat lapur ikusiko mendi eta bide orreitan, ez
litzatekez ain galdurik aurkituko erri, uri eta errepublikak. Ikusten dozuezanian zeuben lotsagarri eginik, ezagutuko dozube zeuben itxumendija.
Gurasuak daukeen bigarren obligazinoia da kastiguba edo korrekzinoia. Au da, kastigadu biar ditubeez berba deungeen batzuk esaten
baditubez, egikera edo obra gaiztoak egiten badituez, okerkerija edo
beste pekatu batzuetan ibili gura debenian; eta alan pekatu mortala egiten dabee gurasuak, itxiten badeutsee umiai gura daben guztijagaz urteiten deutseen amodijo laarregijagaitik. Au ezta, Kristinaubak, semiak maite izatia, bada bere semia maite dabenak kastigetan dau, dino Espiritu
Santubak. Qui diligit filium assiduat ei flagela. Zijorrari parkatuten deutsenak ezautuba da eztabela bere umia laztan. Qui parcit virge, odit
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filiuum suum. Kastigu au umetxu dirianarik asi biar da. «Ai aita, oraindo gaztiak dira, eztakije zer egiten daben; bere edadiak ekarriko dituz,
oraindo bigunegijak dira kastigurako!» «A guraso madarikatubak –dino
S(a)n Juan Krisost(omok)–, gaztiak dira zuben umiak kastigurako?» Eztira, bada, Adanen pekatuaren seme diriala adierazoteko, euren bijotzeko
gorrotoa irakusteko, begiraune okerrak egiteko, eskubetan daukena
jaurtegiteko, luurren kontra ostikoka egiteko eta benturaz eskubak zeuben kontra eregiteko? Itxi egijozube kastigu baga azi din, eta ikusiko
dozube zelan ekandu zital orreik indarra artu ezkero ezin kendu izango
dozuezan. Arbola bat jaijo barri danian erraz da sustrai ta guzti ateretan,
baña azi eta gogortuten bada, eztozubez bere sustraijak aterako; urratuko dozubez baña aintxe geratuko da sustrai puska bat baño ezpada
bere. Alantxe bada, zuben semien ekandu deungak ikusten dirianian
bertatik kastigetan badira, erraz da sustrai biguna legez kentzia; baña
bein azi eta gogortuten badira, eztozub[ez] aterako, alperrik joko
dozuez, alperrik zatituko dozubez, eztozube aterako an daguan sustraija. Espiritu Santubak dino zaldi ezibagiak gogorrak urteten dabena
legez, alantxe kastigu bako semiak galdubak urteten dabela. Equs indomitus evadit durus, et filius remissus evadet preceps. Itxi egijozubez gura
daben guztiagaz urteiten gaztiak dirialako, egijozubez gura dituezan
gustuak, erabili egizuez atz ganian, ez egijezu[be] ukatu guraririk, palagadu egizuez, eta ikusiko dozube zelan eurak izango diran zeuben
borregu gogorrak. Etorriko da egunen bat zeinetan negarretan urturik
ezagutuko dozuen ze deungaro egin zenduben zijorrari geldirik istia.
Lacta filium tuum, et paventem fefaciet: lude cum eo, et contristavit te.
Irugarren gurasuen obligazinoa da doktrinia. Au da, dauke gurasuak
obligazinoia irakasteko umiai1 ikasbide edo doktrinia eta Jaungoikoaren
Lege Santua; eta au ainbat umetxutatik, bada errazoera elduten dirianian, egin biar dituez fede, esperantza eta karidadeko aktuak, eta egiten
ezpaditubez, ez jakin arren gurasuena izango da erruba. Irakatsi bere
biar deutseez aitaguria, abemaria eta beste oraziñoe Elexakuak, Kredua,
Amar Mandamentubak, Sakramentu Santubak, eta zinatuten deboziñoe
andi bategaz, bada Kurutze Santia da Demoninuaren tentaziñoen kontra
gordegarri edo eskudorik senduena. Eta au guztijau irakatsi biar deutsee
berbetan asi deitezanik, modu onetan euren bijotzetan asi dedin ainbat
lasterren Jaungoikoaren ezaukera eta bildur santuba, Demon[i]nuak
pekatuaren azija er[e]in dagijan baño leenago. Baña, zenbat seme eta
alaba sei, z[az]pi eta zortzigarren urtian bere doktrinarik eztakijenak, eta

1

Jatorrizkoan: hume.
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benturaz zinatuten [be]re ez geiago? Onelako gurasuai esaten bajake
zetako ardura geiago eztaukeen e[u]ren umiakaz, bertatik erantzuten
dabe: «Oraindo gaztiak dira…». O guraso galdubak! O guraso madarikatuak! Eztaukiela, dinozube, zuben umiak edaderik doktrinia [ja]kiteko?
Eukiko dabe, bada, okerkerija, mukerkerija, geztakerija eta beste gau[za]
deungetarako. Eztabe jakingo aitaguria eta abemaria, eta guztiz egongo
dira (...)buak lotsabagako berbak eta loikerijak esateko. Dei egingo
deutse Demoninuari eta Diabruari, eta eztitubez jakingo Jesus eta Marijaren izen gozubak. Botako ditubez birao eta maldizinoiak, eta eztabe
jakingo zenbat Jaungoiko dagozan. Jakingo ditubez kanta zoro eta loijak, zeintzuk idigiko deutsiezan begijak pekaturako. Eta dinozube eztaukiela denporarik doktrinia jakiteko? A guraso gogorrak, edo obeto esatarren, borregu kruelak! Zer izango diriala derijatzu seme-alaba orreik?
Zer? Zeuben deshonragarrija, zeuben bijotzeko naibage, zeuben kondenagarrijak, dino Espiritu Santubak.
Laugarren obligazinoia da exenplu ona. Au da, ez bakarrik berbakaz
baita [obra] edo egikerakaz bere irakutsi biar deutsee Zerurako bidia, eta
alan pekatu mortal[a] egingo dabe gurasoak, euren umien aurrian egiten
badabe pekatuerazo al leg[ien] gauzaren bat. Emetik ezagutuko dabe
gurasoak2 ze pekatu ikaragarrijak egiten dituezan euren semien aurrian
berba loi eta arinak esaten ditueza[ni]an, tabernan egun guztijan egon
ezkero ordirik etxera duazanak euren ordik[e]rija umiak dakuseela,
birao, maldiziñoe, demoniño eurak dantzuela bota[ten di]tuezanak, eta
eurak dakijela tranpa, engañu, lapurkerija eta jokuan dabil[tza]nak.
Engañadurik dagoz gurasoak usti badabe bete dabela euren biar edo
de[bo]zinoagaz, irakutsirik umiai doktrina puska bat, Garizuman txantelen bildurrag[ai]tik errosarijo bat arrastaka, erdi lo eta deboziñoe baga,
gauza deungeren bat e[gi]ten debenian dedar bat egin edo zapladaren
bat emonagaz edo demoninuai g[ei] eginagaz, baña exenplu txarra itxi
baga. Esan egidazube, Kristinaubak: zer izango da semia, euren gurasoakanik3 ezpadantzu demoniñoa, diabrua, aiñena, biraoa, maldizinoa eta
juramentuba? Zer ikasiko dau, ezpadantzu etxian Jaungoi[ko]aren Uzen
Santuba blasfemetako baño? Zelan izango ezta ordija, ordirik badakus
gurasoak? Zelan izango ezta lapurra eta alperra, tranposoa eta jokolarija, gatx guzti oneik etxian badakus? Berba baten: zelakuak zeubek, alakoak zuben umiak. [Ge]ro, arako zartzarora eldu zaiteezanian eta atsakabez edo pesadunbrez bete zait[e]zanian, esaten oi dozube negarretan
urturik esker deungekoak urten debela, [ez] zaituezala ezagutu eurakai2
3

Ostean erantsita.
Jatorrizkoan: gurasoakganik.
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tik4 irago dituzubeezan nekiak, laanak, izerdi eta [es]turak; eta azkenez,
zeuben kexa mingotsak amaituteko esango dozube: «Ai ze seme gogor
eta eskergalduko emon deustan Jaungoikoak!». Baña au guzurra da. Jaun
andi onek gizon guztijak egin zituzan artez eta onak; zeubek, zeubek
zeuben exenplu deungiagaz galdu dozubez, ondo azi bazendubez ezirian izango zuben b[or]regu gogorrak. S(a)n Paulo Apostoluak dirausku
bakotxak ereiten dabena artuk[o] dabela; eta zeubek dakusuena da,
artua ereiten dan lekuban eztala garirik er[ei]tan. Erein bazendue zeuben
umien bijotzeko luurrian exenplu onaren azija, birtute [eta] santidadearen lora eder eta frutu gozua artuko zenduben; baña erein badozube
egikera deungia eta pekatuaren exenplu geiztoa, zer itxaron zinaikie?
Sasija, arantzia, (...)gia eta gogortasuna, zeuben bijotza urratu, zatitu eta
naibagaz beteetako.
Lau biar edo o[bli]gazinoe oneik beteko balitubez gurasoak, ez litzatekez ainbeste pekatu ikusiko mundu onetan, guztij[a] izango litzateke
bakia, guztija karidadia, guztija santidadia. Baña esango deustazube:
«Ait[a], sarri ta sarri jazo oi da seme ondo azijak txarrak urteitia». Ez egizube onelako gauzarik esan, dinautsube S(a)n Juan Krisostomok. Gizona ezta berez gaiztoa, deungak bagara geure (...)ez gara; borondatiak
oitura edo kostunbriari jarraituten deutso, eta gurasoak euren s[eme]en
borondatia oitu edo akostunbradu leije gauza onetara ardura eukijagaz.
Ondasun[ak] eurentzat batuteko ifinten dozuben arduria ifiniko bazendube, duda baga santu andi b[atzuk] izango litzatekez; baña euren gorputzak ondo ifinteko neke eta lan andijak iragoten di[tu]zuezan artian,
azturik daukazubez euren arimak. Eztago gurasoentzat solo, etxe ez
ondas[un] obagorik euren umien arimak baño, eta alan eztabe ezetan
ardura andijagorik ifin[ten], euretan daguan grazijako ondasuna gordetan baño Infernuko lapurrak ostu eztaki[jen]. Ardura au eztaukien gurasoak gogorragoak eta kruelagoak dira eurak ilten ditubez[a]nak baño.
Alan, jakin egizube pekatu andijagua eta ikaragarrijagoa egiten
dozub[ela] semiak deungaro azten dozuezanian, ezpata bategaz bijotza
erdibituko bezeuntsee baño; [ba]da orduban gorputza bakarrik ilgo
zeunkee, baña azikera deungiagaz gorputz eta a[ri]mia botaten dozube
Infernura betiko.
Eta ze kastigu merezi dozube pekatu augaitik? Heli Israelko sazerdote andijak bere semien pekatuba kastigadu ez ebelako galdu zituzan
se[mi]ak, galdu eban bizitzia, galdu eban abadetasun edo sazerdozijua.
Ez bakarrik beretzat, baita bere seme, lloba eta geroko generaziñoe guz-

4

Idem: eurakgaitik.
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tientzat bere ez eukan auxe baño beste pekaturik, bada ardura mirarizko bategaz egiten eban bere ofizijoari etorkijon guztija. Zergaitik derijatzube etorri jakazala ainbeste gatx Dabid Erregiari: bere semia bere kontra jaigitia, uritik kanpora onen iñez urten biarra eta ainbat negar-zizpuru, eta gerria bera? Bere seme Amonek egin eban pekatuba kastigadu ez
ebelako. Eta deritzazube kastigadu baga itxiko dituzala Jaungoikoak
zeuben semien azikeran egiten dituzubeezan pekatubak? Ez, Kristinaubak, ez, dino S(a)n Juan Kris(ostomok). Seme edo alabak ilten bajatzuez,
ondasun eta haziendak galduten bajatzuez, gatx edo enfermedadia
badatorkizube, edo beste kalterik badakusube, pekatu onen kastiguba
izan oi da geijenetan; eta uxala mundu onetan izango balitz kastigu au,
baña bildur izan zinatekieze Infernu batera jausi ezaitiezan zeubek eta
zeuben seme deungero azijak. Azi egizubez, bada, S(a)n Paulo Apostoluak dinautsuena legez, Jaungoikoaren bildur santu eta amodijoan, kastigadu egizubez; bada euren gorputzak nekatuko badituzubez bere, arimia libraduko dozuez Infernuti, dino Espiritu Santubak. Eskatu deiegun
bere grazija, etc.

13
DOCTRINA

SEG(UND)A SOBRE LA

MURMURACIÓN

Eztago murmurazinoia baño sarrijago egiten dan pekaturik. Aurkituko dira Kristinau asko beste gauza guztietan pekaturik eztaukienak, beste Mandamentu guztiak gordetan ditubezanak eta ardura andi bat daukienak pekatuaren pelleburubetatik iges egiteko, baña guztiz dira gitxi
murmurazinoian jausten eztirianak. Orregaitik dino Espiritu Santubak:
«Nor ete da miñagaz pekatu egin eztebena?». Quis est qui non deliquerit
in lingua sua? Eta alan zinuan S(a)ntiago Apostoluak: «Miña zaindu edo
gordetan daben gizona santuba da, bada onek bere gorputzeko beste
alde guztijak artez erabiliko dituz». Alegina egin daizuben, bada, pekatu
onetatik iges egiteko, adierazoko deutsubet zer dan murmurazinoia. Da,
bada, murmurazinoia projimubagaitik deungero berba egitia edo gauza
deungeren bat bere atzetik, esango baleu legez lapurra dala edo pekatu egin dabela. Esaten dan gauzia nagusi edo andija bada, izango da
pekatu mortala; baña txikija bada, izango da beniala. Baña jakin biar
dozube batzuentzat txikija dana, andi edo grabia izan leitekiala beste
batentzat: mutil batgaitik esatia guzurtija dala gauza txikija da, baña auxe
berau esatia obispo edo beste onelako persona batgaitik, izango litzateke gauza nagosija1. Modu askotan deungaro esan edo murmuradu leike
projimubagaitik, bada sartu leikez zortzitan: lenengo, guzurragaz gatxen
bat esanagaz; bigarrengo, egija esan arren zerbait geitutuagaz; irugarrengo, egiten daben gauzaren bat deungerora botatiagaz; laugarrengo, isilian dagoan gatxen bat zabaldubagaz; [...] zazpigarrengo, beste persona
bat alabadu biar dabenian isilik egonagaz; zortzigarrengo, oztasunagaz
alabaduagaz. Edozeinbere modu onetan honria kenduten badeutsazue
edo gatxik egiten badeutsazue, osotu edo errestituidu biarko deutsazube esan zenduena, egija izan arren bere. Bai, Kat(olikuak). Ulartu egizube nozbait egija esan bazenduben bere, biortu edo errestituidu biarko
deutsazuela isilik edo publikuan ez egoana zabalduagaz kendu zeuntsien projimuari honria; eta orduban biortuko deutsazue hondria2, esanik noen aurrian gauza geiztoa esan zenduben personai, ezeunkiala
errazoarik Urlijagaitik esan zenduben gauza atan, ezenkijela orduban zer

1
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Alternantzia: nagusi / nagosi.
Idem: honria / hondria.
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esaten zenduben, edo beste al daizuben modurik onenian. Au esaten
jakenian, askok eta askok erantzuten oi dabe: «Aita, eztot nik eregi, eztot
neure bururik atera, entzun egin neban». Ezta inporta zuri entzun eutsuenak ezpekijen, eta beste aldeti publiku ezpada gauzia, edo publiku
denpora baten izan arren azturik badago, errestituidu biar deutsazube
honria, euren aurrian esaten dozula eztakizula alako gauzarik eta guzurra izango zala. «Baña, aita, egija zan, neuk ikusi neban.» Egija bada bere,
dauko eskubide edo deretxoa zuk honria galdu ezteijozun publiku eztan
artian isilik egonagaz; eta alan ori esanagaz pekatu egin zenduben, zergaitik daukazun orain obligazinoe estuba biortuteko honria al daizun
moduban, baña guzurrik esan baga.
Beste modu bat euki oi dabe askok murmuretako, eta guztiz sarri
jazo oi da. Zagoz lau edo bost inorgaitik deungero esaten, urteiten dau
beste batek: «(...) orrek mirariz betetan zaituz? Ori baño geiago eztakizu?
Esango banituz nik dakidazan gauzatxo batzuk… Baña gagozan isilik,
orretarako dira obiak, eztaigun murmuradu». Itanduten deutsee bestiak
zer dan ain isilik euki gura daben gauzia, eta berak erantzuten dau: «Ara,
esango baneu arriturik geratuko zinatekez, ezeunke sinistuko bere. Ezaitudaz eskandalizadu gura, itxi3 deijogun isil-isilik, eztaigun murmuradu».
O ze karidadia! Ze eskrupulosua! Ezteutsazu azur osorik itxi4, eta eztozula murmuradu gura dinozu? Esaizu esango dozuna, bada kalte gitxijago egingo deutsazu dakizun guztia esanagaz berba erdi orreikaz baño,
bada benturaz bestiak [di]nuena baño gitxijago izango da5; eta isil egon,
berbatxu6 orre[e]kaz sinistuerazoten deutsezu da[ntzu]benai ikaragarrizko pekatubak egin dituzala. Oneik geienetan pekatu mortala egiten
dabe. B[este] batzuetan jazo oi da egotia batzuk norbait alabetan, esaten
debela Kristineu on bat bada deboziñoe andikua, eztala tabernara joaten, beti esaten dabela egija, eta beste on asko. Elduten da beste bat eta
[as]ten da orri barreka buruari eragiten lastima baleuka legez, engañadurik dagozalako izanik (...) dabena gizon galdu eta deunge bat. Onegaz
egiten deutsen kaltia andija bada egingo da[u] pekatu mortala, eta txikija bada pekatu beniala. Beste batzuk ain dira min deungakuak, ze eztabe (...) [ga]uza onik, euren projimuaren egikera edo obrarik oneen
ganian dauke zer esan. Meza entzuten badau astegunian, dinue oba leu-

3
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Jatorrizkoan: hitxi.
Idem.
Geuk zuzenduta: bada benturaz ezta bestiak [di]nuena baño gitxijago
izango da > bada benturaz bestiak [di]nuana baño gitxijago izango da.
Idem: berbatzu > berbatxu.
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kiala etseko arduria euki; errezetan badau, sinple bat dala; (...)do jolasera ez7 badoa, ez gastetarren egiten dabela; limosna egiten badau, banidade edo soberbijagaz egiten dabela; taberna, joko eta beste okasinoetara ezpadua, zekena dala; berba egiten badau ba(...)jua dala, egiten
ezpadau motza dala; eta miraririk andijena egiten ikusiko baleu, esango
leuke sorginkerijak diriala eta diabrukerijak. Onelakuak Fariseuen
modukoak dira, zeintzuk Jesukristoren egikerarik santueenian eta miraririk arrigarrijenetan eukeen zer esan. Baña, z[e] zori gogorrekuak dirian,
dino Isaiasek, bada dinue onagaitik deungia dala!
Murmurazinoia geijenetan alabantziagaz asi oi da: «Urlija gizon on
bat da, ezta lenenguan tabernan iku[siko]; gizon arteza, eztau iñor
engañaduko; prestuba, mesede bat edonori egingo deutsa; sarri
[kon]fesadu eta komulgadu, beti dago errezetan, al daizan mezak entzuten dituz. Eneuke bester[ik] adiskidetzat gura, zintzuba da». Baia8, o
baia Infernukoa! O baia madarikatuba! Alabantz[a] au egin ezkero usti
dabe seguru dagozala, eta alan ateraten dabe dakijen eta ezta[ki]jen
guztija. Ezer ikusi badeutse aintxe zabalduten dabe, ezer entzun badabee aintxe ateraten [da]be, eztabe egin dabeen sospetxarik bere; eta
azkenez sinistu deien esan dabena an[di]tuten dabee esanagaz: «Ezteust
niri gatxik egin, eztaukat ezer beragaz, eta alan ezteutsat (...)ratorik;
nigaitik izan bidi gura daben leezkua, ez juat ezer, baña ezin egija esan
ba[ge] itxi9 neike. Eztakit nik zetako dirian ainbeste konfesinoe, ainbeste komuniñoe, ainbeste errezeta, oba leuke bere etxeko arduria euki,
itxi10 egiten dituzan tratubak; santuba, santuba, nai dabena egin ezkero edonor da santu, eztot nik olako [san]tidaderik gura». Modu onetan
ezteutso saijak11 osorik isten. Badakizube zer egiten dozuben orduban?
Palanka bat luurrian sartu gura dozuenian egiten dozubena. [Zu]loren
bat luurrian egin gura badozube, artuten dozube palanka bat, eregiten
[do]zube, baña zetarako? Ez an goian isteko ezpada luurraren barruban,
eta zenbat eta barruago sartu gura, ainbat eta gorago eregi. Auxe berau
egiten da m[ur]muraziñoe-modu orregaz: eregiten da alabantziagaz ez
an goian isteko, ezpada luurpian ondatuteko, eta zenbat eta geiago
murmuradu gura dozuben, ainb[at] eta geiago alabetan dozube. «Ez,
aita, olango gauza andirik, sinplezaren batzuk izan dira, etxako gatxik
etorri.» Eta derijatzu ori sinistu leikezula beti? Ai Kristinaubak! [A]in

17
18
19
10
11
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deungero esaten abijau ezkero, ezta erraz gauzarik andienak esan baga
(...)a; batak gauza bat esaten, bestiak beste bat, eta miña berotu ezkero, ezta ezetara (...)ratuten. «Sinpleza bat da», dinozu. Zer da, bada, urlija neskatilla urlija mutilegaz [da]bilela? Seindun daguala bestia? Arako
gizona lapur bat dala, arako emakumia an[dra]galdu bat dala? Eta olango beste murmurazinoak izaten dira geienak, bada oneek [hon]rako
gauzak ezpadira, eztakit zer izan leitekian. Eta esan egidazu: entzun
[do]zunian nozbait inok zugaitik esan dabela zuk bestiagaitik esan
dozun gauza, ze[lan] artu dozu barri au? Ze aserre orduban? Usti izan
dozu honria galdu deutsuela, e[ta] daukala obligazinoe estuba biortuteko, eta au egiten ezpadau ezin salbadu leitekiala, [ez]taukala kontzientzijarik. Eta orra non daukazuzan neurri bi: batagaz neurtuten [do]zu
zeuk bestiagaitik dinozuna, bera orduban gauza txiki bat da; bestiagaz
bestiak zugaitik dinuena, eta orduban guztiz da gauza andija eta honrakua. Neurtu eg[i]zuz neurri bategaz eta ikusiko dozu bardinak diriala.
«Ezteutsat gatx andirik egin –esango dozu benturaz–, bada persona
bati esan deutsat bakarrik.» Alantxe, neure Kris[ti]naubak, zabalduten da:
persona batek esan eutsun zuri, zuk bestiari, eta bestiak, bada, bere
satisfazinoeko bat[i] esango deutso; eta gitxiago usti dabenian urtengo
dau kale erdira. Tella batek artuten dau eurija, eta guztiz isilik emoten
deutso urrengoari, alaintxe doa aurrera; eta noz gitxiago usti dan jausten da kalera guztien beg[i]tara. «Aita, esan neutsan isilik euki eiela.» A
Kristinaubak! Zeuk isilik euki [ezin] izan dozu, eta gura dozu bestiak
euki dagizun? Gura dozu bestiak jakin daien adiskideari dinautsazun
gauza ori, ala gura ezpadozu zetako dirautsazu? Eta (...) jakin daien,
zetako dirautsazu inori esan ezteijola? Ondoen-ondoen isilik eu[ki]tia da,
eta alan dino Espiritu Santubak. Entzun badagizu berba deungeren bat
projimuaren kontra, isilik euki egizu zeure barruba, bada ezteutsu orregaitik errebentaduerazoko. Azkenez erantzuten dabe murmularijak
eztaukiela guraari deungarik, ezteutseela gatxik deseetan. Baña esan
egidazube: ze deseo dauzkazube, bada, murmuretan dozubeenian?
Zetako deungaro esaten dozu, da benturaz ondo gura deutsazulako edo
onen bat etorri dakijon? Eztakit, neure Kristinaubak, ontzat eroango
zeunkian. Dakuskuna da, zubekaitik12 beste on[en]beste esaten danian
ez dozubela usti izaten borondate onik deutsuela, baña orregaitik
ezteutsu iñok sinistuko borondate onik deutsazunik. Baña borondate
deungarik ez euki arren bere, pekatu egingo dozu eta pekatu au izango da zelan dan dinozuena: mortala gauza nagusi edo honrakorik bada,
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Jatorrizkoan: zubekgaitik.

SERMOITEGIA

181

eta beniala txikija bada; eta biortu edo errestituidu biarko deutsazuz
datorkijozan kalte guztijak.
Murmurazinoia, neure Kristinaubak, edo dator enbidijatik, edo ezin
projimuba ikusitik, bada ez dogu gura izaten geure adiskide edo asko
gura deutsegunakaitik13 ez bakarrik murmuradu, ez murmuretan emon
gura bere; eta orregaitik zenbat eta aserriago daguan norbait projimuagaz,
ainbat eta gozuago egiten jako murmurazinoia, eta guztiz atsegin andi bat
artuten dau entzuten dabenian bestiak bere arerijoen kontra dagozala, eta
alan su geiago ifinten dau aurrera irago deitezan. Baña ondo begiratuko
baleube onelako murmularijak, ikusiko leukee euren buruai kalterik
andiena egiten deutseela, bada euren arerijoari honran zauririk egiten
badeutsee, euren ariman egiten dituezan zaurijak andi eta kruelaguak
dira, eta guztiz da andija euren ganian jausten dan Jaungoikoen aserria.
Eta alan dino Jesuk(ris)tok: «Ez egizube inor juzgadu, eta ez zaree juzgaduak izango». Esan egidazube, neure Kristinaubak, zetan dago zuben
zorion guztija? Azkenengo Juizijoan ondo urteitian bada, an sententzija on
bat emoten bajatzu, betiko zorionekuak izango zaree Zeruban; baña
emoten bajatzu kondenaziñoko sententzija, galdu zinian betiko. Orañ
bada, guztiz jatzu erraz orduban sententzija on bat eukitia; badakizu
zelan. Ara bada, Jesuk(ris)tok berak dirautsu zeuben projimubak neurtuten dituzuzan neurrijagaz neurtuko zaituezala orduban. Zeure projimuagaitik bigun eta miserikordiagaz juzgadu eta berba egiten badozube,
bigun eta miserikordiagaz artuko zaituz zeu bere Jaunak; baña gogor eta
erruki baga pentsadu eta berba egiten badozu projimubagaitik, zeu bere
gogor eta erruki baga juzgaduko zaitu Jaun onek arako zeure bizi guztiko kontuba artuko deutsunian. Kristinaubak, ez gaitezan zoruak izan;
begiratu deigun14 ze pelleburu ikaragarrijan ifinten garian inoen egikera
edo obren ganian (...) murmuretan dogunian, eta auxe bakarrik asko
izango da geure miña inoen kontra ez zorroztuteko. Au eginagaz gizonak
eurak amadu edo maitetuko gaitubez, Jaungoikoak begiratuko deuskue
bere seme maitiak legez, eta bijot[z] bigun eta errukiorrian egongo da bere
lekuban legez bakia, poza eta grazija. Alan izan dedin ifini deigun, etc.
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Idem: deutsegunakaitik.
Geuk zuzenduta: deiguaz > deigun.

14
DOCTRINA

DEL

SÉPTIMO MANDAMIENTO

Jaungoikuaren Legeko Zazpigarren Mandamentuban aginduten
deuskuna da inori ezer ez ostutia. Mandamentu onetan ez bakarrik galazoten deusku zerbait kentzia, baita bere inori ondasunetan kalte egitia,
besteren gauzarik bere borondatien kontra eukitia, irabazija edo daukan
eskubidia galduerazotia, saldu-erosijan engañetia, daukana modu
deu[n]gan gastaduerazotia eta zorrak ez pagetia. Ainbeste dira inoena
kentzeko aurkitu dirian modubak, ze ezin guztiak adierazo leikez, eta
alan bakarrik esango ditudaz iru: lenengoa da inoena kendutia, bigarrena saldu-erosijetan engañetia, eta irugarrena zorrak ez pagetia. Iru gauza oneik berez pekatu mortalak dira, baña onetarako kenduten dan gauzia edo egiten dan kaltia andi edo grabiak izan biar dau; baña ezta erraz
jakitia zenbatera eldu biar dan kenduten dana, bada batentzat txikija
dana izan leiteke andija beste batentzat. Errial bat gizon aberats bati
kentzia gauza txikija da, eta pobretxu bati gauza nagusi edo grabia izan
leiteke; kanubita, pluma, orratz edo beste onelako gauzaren bat txikija
da berez, baña kalte andiren bat badatorkijo ostuten jakonari, izango da
pekatu mortala.
Au jakinik, bada, lenengo egiten dau1 pekatu mortala mandamentu
onen kontra bere projimuari kenduten deutsanak diru, erropa, janari
edo beste gauza andiren bat. Modu bitan au egin leiteke, edo beinguan
edo puskaka, gaur lau mara[i], gero zortzi marai. Modu onetan ostuten
daben lenengo lau zuri edo lau maraikua ostenduten dabenian, badauko gogua aurrera iragoteko ostute txiki oneikaz gauza andira eldu artian,
ordubantxe egingo dau pekatu mortala; baña [ez] ezpadauko, ostute txiki oneik gauza andi izatera eldu deitezanian. Modu onetan egiten dabe
pekatu ardaoa, orijua, ogija edo beste olango gauzaren bat salduten
dabenak ondo neurtu edo pisetan ezpadabee, bada bakotxian puska bat
baño [ez] izan arren, puska askok gauza andi bat egiten dabe. Eta au
egiteko ezta asko e[sa]tia ezin bestelan ondo urten leikiala sisa edo obligaziñoiagaz, ezin errentia pagadu [lei]kiala, bada tratu oneitan sartu
baño leenago begiratu biar zenduban zetan sartze[n] zinuazan, eta uts
egin bazenduban ezteutsu errurik zuri ardaoa, ogija edo bes[te] gauza-
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ren bat erosten deutsuenak. Modu onetan pekatu egiten dabe kriadukriadak [eu]ren ugazaben gauzak kanpora emoten baditubez euren
borondate baga, ogija, orij[ua], erropia edo beste gauzaren bat, edo gaur
lau zuri, bijar lau marai, urrengo egunian b[este] ainbeste kenduten
dabenak. Kriadu-kriadak, kontu orrako arratsaldetan ugazabak [ez]takiela egiten dirian merienda eta jan-edanakaz, zeintzubetan egiten dira
a[in]beste pekatu; alde batetik onetarako biar dozubena ugazabai kenduten deutsazubela, beste[tik] onelango ordubetan mutil gaztiak falta
eztirialako, eta jan-edan ezkero ez dira faltetan [ka]nta arin-gangar, eta
beste zeubok dakizuezan eta nik leku santu onetan esango eztitudazan2
egikera eta pekatubak. Au esaten jakenian, erantzuten dabe: «Aita, guztiz da gitxi emoten deuskuen soldatia, eztaukagu zapatetako bere, eta
guztiz da [andi]ja gure etxian dagoan biarra». Baña ezin orregaitik bere
olango gauzarik egin [zina]ike, bada onetan ajustadu bazinian, onetan
egon biar zara, eta baderitxazu gitxi [da]la, topau geiago emongo deutsuna. Baña topau deien gaurko kriadak eurak jazteko [bi]ar daben guztia emongo deutsenik... Beste modu baten bere pekatu mortala egin leite[ke] ostuten dan gauzia txikija izen arren: batuten zare lagun betzuk
gau baten, eta g[uz]tiok bat eginik ostuten dozube ortu edo soloren
bateko matsa, frutia edo azia; bada ba[ko]txak gitxi kendu arren, guztioen artian gauza andijen bat kenduten badabe peka[tu] mortala egingo
dabe.
Bigarrengo mandamentu onek eragozten dabena da saldu-erosijetan
projimuba engañetia. Zenbat pekatu egiten diran onetan ezin guztiak
esan [lei]kez, bakarrik esango dodaz sarrijen dirianak. Egiten dau pekatu gauziak balijo da[be]nen baño geiago salduten dabenak, erositzalliak
eztabelako aituten; edo balijo dabene[n] baño gitxijagoan erosten dabenak, saltzallia biar-estutasun edo premiñaren baten [da]goalako. Egiten
dau pekatu gauza ustela, txarra, deungia edo markauba on[a] balitz
legez onaren prezijoan salduten dabenak; baita balijo dabenen baño
g[ei]jagotan erosten dabenak, diruba eskuban emoten dabelako, edo
balijo dabene[n] baño geiagoan salduten dabenak, diru epian edo fijaurik emoten dabelako. Baña onetarako jakin biar dozube iru prezijo
da[u]kiela gauzak: geiena, gitx[iena] eta one[i]n bijoen erdija. Esaterako,
berrogei da gitxijen balijo dabena gauza batek, [ber]rogeta sei geijen
balijo dabena, eta one[i]n artian daguana, au da berrogeta iru, da erdi[ja].
Orain, salduten badozube idi, bei edo zaldi bet, berrogeta sei bere prezijo geijenien balijo daben bat geiagoan epian emoten dozubelako,
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Geuk zuzenduta: eztidudazan > eztitudazan.
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pekatu egingo dozube, eta biortu biarko dozube [lar]regi eroana. Baña
saldu zeinke epian emoten dozuelako prezijo erdikoan, baita geijenian
bere; au da, berrogeta iru, edo seijan bere, izanik oneik hazi[en]diak
daukezan prezijo erdiko eta nagosijenak. Bardin, erosten badozube
berrogei ba[ño] gitxijagoan diruba eskuban emoten dozuelako, egingo
dozube pekatu, eta biortu biarko dozu[be] gitxijago pagadu dozubena.
Baña izen arren haziendiaren prezijo nagosijena ber[ro]geta [sei], erosi
zeinke3 berrogeta iruban, baita bere berrogeijan, oneik badira bere prezijo medienu eta txikerrena. Pekatu egiten dabe ura ardoari, garijari autsa, ur[u]nari karia edo beste gauzaren bat botaten deutsianak, eta alango gauzarik ezpaleuko lege[z] saltzen dituezanak; eta nastetan dan gauzia osasunaren kontrakua bada, egingo dau bes[te] pekatu mortal bat.
Guztiz dira asko, neure Kristinaubak, diruzaliak aberastuteko asmadu
[di]tuezan modubak. Egunerik egunera aurkituten dira tratu-modu barrijak, eta irabazi on bat begietara etorri ezkero, ezta begiratuten oker ala
artez egiten dan, bada o[n]dasunak batuteko gogua biotzera sartu ezkero edozein tranpa iruntsiten da. S(a)n Pau[lo] Apost(olubak) dino aberastu gura deudianak Demoninuen lakijo eta tentazinoe deungia[n] jausten diriala, guraari deungaz beteetan diriala, eta betiko erijotzan ondatuten dir[ia]la. Kontu bada, Kristin(aubak), kontu saldu-erosi eta beste
tratuetan irabazijak engañadu ezagiezan, eta mundu onetako gauzakaitik4 Zerukoak galdu eztaizuezan, bada ari[mia] galduten badozube, zetako dozubez ondasunik andienak eta dirurik ugarijenak?
Irug[ar]rengo aginduten jakun gauzia da zorrak pagetia, eta alan egiten dau pekatu [zor]rak al daijala pagetan eztituzanak, al dabela; eta kalterik badatorkijo artuben da[u]kanari ez pagetiarren denporaz, biortu
edo errestituidu biarko dituz oneik kalte[ok]. Bardin egiten dau pekatu
krijadu, ofiziale eta beste biarginai euren alogera pagetan ezteutsianak;
eta pekatu onek Zerura dedar egiten dau pagadu gura eztab[e]nen kontra. Baña jakin begije alogerekuak bere, egin biar debela al deien
[bi]arra, eta euren nagitasun edo alperkerijagaitik biarrik egin ezpadabe,
ez[in] eruan leije alogera; eta aren erruz edo ez ardura ifintarren galtzen
badira eskuban darabiltzen gauzak, biortu biarko deutsee jaubiari. Onezaz ostian beste modu askotan egiten da pekatu mandamentu onen kontra, eta dauke obligazinoia biortu edo errestituiduteko kentzien aginduten debenak, kontseju emoten deudianak, ostuba estalduten deudianak,
galazoteko obligazinoia eukirik galazoten eztebenak, gauza osturik artu-

3
4

Idem: zeinki > zeinke.
Jatorrizkoan: gauzakgaitik.

SERMOITEGIA

185

ten dabenak. Eta alan pekatu egiten dabe guraso eta ugazabak aginduten badeutsu seme eta kriaduai zerbait ostuten, arako seme-alaba edo
kriadubak etxian5 osturik dakarden gari, arto, erropa edo beste gauzaren bat erosten dabenak, edo gorde eta besteri salduten deutsenak eurai
emon arren isilik saldubaren prezijoa. Onelanguen bat datorkizuenian
egin biar dozubena da, emon kontu guraso edo ugazabai, bada bestelan onelango seme eta krijadubak etxe guztija galdu leije, eta eurak
lapur batzuk urten. Jakin ezkero norena dan kenduriko gauzia, jabiari6
berari biortu biar jako, eta orduban eztau balijo pobriai edo arimai emotia, edo konposizinoeko buldia erostia, bada au bakarrik da jauberik
ezin aurkitu leitekianian. Ardura andi bategaz ibili biar zare, neure entzule maitiak, saldu-erosi eta beste tratubetan, eta alegin guztija egin
bakotxari beria emoteko neurri-pisuban; eta dudaz bazagoze egin zeinkian ala ez traturen bat, ez e[i]zubez erabagi, bada irabazi on bat aurrian
ifini ezkero guztiz da gatx ez juatia bijotza bere atzian, eta dirubak laster itxututen7 dau kontzientzija. Itendu edo akontsejadu zaiteze jakintsu
eta kontzientzija onekuagaz edo zeuben konfesoriagaz, guztija azalduten dozubela dan moduban ezer gitxitu, geitutu eta aldatu baga; bardin
eikezue badaukazube zer biortu eta ezpadakizube nor dan jaubia edo
dudarik badaukazube.
Neure Kristinaubak, bijot[z] guztitik eta Jaungoikoagaitik eskatuten
deutsubet, begiratu degizubela zer egiten dozuben inoena kenduten
dozubenian eta zelango pelleburuetan ifinten zarien. Bada bein ekanduten bazaree eztozube iñoz kenduko, eta ostuba itsatsiten bajatzube bijotzian ezingo dozube biortu, dino S(a)n Juan Krisost(omok); bada dino
Espiritu Santubak gozuago dala osturiko gauzia bestelako ondasun guztiak baño: ez Infernuaren bildurra, ez Erijotziarena, ez Juizijoarena asko
izango da inoena jabiari biortuerazoteko. Eta zer aurratuten dozube
inoena kenduagaz? Eztozu inoz zeuria izango, gox edo berandu jabiari
emon biarko deutsazu; eta emoten ezpadeutsazu, ezin Zerura eldu zinaitekez, ezin Infernurik libradu zinaitekez. Alperrik konfesaduko zara,
alperrik egingo dozuz mundu onetan egin leitekezan penitentzija guztiak, alperrik iragoko dituzuz martiri guztiak irago ditubezan neke, lan,
zauri, karzela, su eta erijotzarik krubelenak, alperrik egongo zara zeure
bizi guztian negar-zizpuru eta damu artian; bada ostuba, kenduba edo
deungero irabazija biortuten ezpadozube, ezteutsube ezer bere balijoko,
eta alan bazeunkaz errege guztien ondasunak, ostu edo deungaro iraba5
6
7

Idem: hetxe.
Alternantzia: jaube / jabe.
Jatorrizkoan: hitxutu.
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zijak badira, ain zagoz pobre zein lau zuri ezpazeunko. Zorrak edo iñoena biortuten aginduten danian, geijenetan erantzuten da: «Ai aita,
badaukat intentzinoe edo gogua pagetako, baña eztaukat zegaz». Baña
sarri ta sarri ezin sinistu leikezube. Eztago zegaz zorrak pagadu, baña
billatuko da ardaorako, jokorako, merijendarako, erromerijerako, eta
zeuben buruak ederrik jazteko eta umiak8 apaindurik erabilteko. Orretan emoten dozubena gordeko bazendube, eukiko zeunkie zegaz emon
bakotxari, beinguan ezin badozube bere, puskaka-puskaka9, biar dozubena legez. Au egiten eztabena deungero konfesetan da, eta konfesoria
engañetan badau, eztau Jaungoikoa engañaduko.
O Jesus ona, ze astuna dan gizonaren bijotza! Ze gitxi fijetan dan
berorren opetsi edo promesetan! Berorrek agindu dau berorren Legian
eztaigula ezer ostu, ez daigula iñor engañadu saldu-erosi eta tratubetan
eta atxakijarik euki eztaigun. Dirausku ezer biar badogu Berorri eskatu
deijogula eta emongo deuskula; jo daiguzala berorren atiak eta idigiko
jakuzala. Berorrek dino billatu deigula10 lenengo Zeruko Erreñuba, egin
deigula berorren Aiten borondatia, eta emongo jakula janari, edari, jantzi eta beste biar dogun guztija. Baña gizon itxubak eztituz sinistu gura
opetsi edo promesa oneik, Berori guzurti bat balitz legez, bada geiago
fijetan da bere asmu, tratu eta lapurkerijetan, berorren esanian baño.
Andija da, Jauna, itxumendijau11 eta ezin bestek argitu leike Berorrek
ezpada. Bialdu begigu bada, Jauna, Zeruko argiau ezagutu dagigun
beragaz Zeruko bidia. Auxe eskatuten deutsagu, etc.

18
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Idem: hume.
Ostean zuzenduta: puska-puskaka > puskaka-puskaka.
Geuk zuzenduta: deingula > deigula.
Jatorrizkoan: hitxumendi.
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DE

MARÍA S(ANTÍSI)MA

Beatus venter qui te portavit, et ubera quæ suxisti. Lc. 11, 27
Sutu eta eraxemon gurarik gure biotzak Jaungoikoaren amodijoan,
etorri zan J(esu)k(ris)to mundura gure artera. Alan dino Berak S(an)
Lukas Ebanjelistiaren aoti: «Suba luurrian zabalduteko etorri nitzan, eta
zer gura dot ezpada eraxemon diten?». Igem veni mittere in terram, et
quid volo nisi ut accendatur? Au suau zabaldu eban Jesukristoen Majestadiak eginik gizonai anbeste miragarrizko mesede eta ainbeste amodiozko obra, ze eurak eroan biar leukeez beragana gure biotzak eta erre
zorioneko su onegaz. Zer egin ez eban gure biotzak irabazteko? Zenbat
bide asmadu ez zituzan gizonak zorionekuak egiteko? Eta nork dakiz
zeinbat milagro egin zituzan onetarako? S(a)n [Lukas] Ebanjelista gloriosuak akabetan dau bere ebanjelijo santua, esanagaz ainbeste diriala
Jesuk(ris)to gure Jaunak egin zituzan gauzak, ze guztijak banan eskribiduko1 balira, usti ebala ezin mundu guztijak kabiduko leukazala eskribiduko zirian libruak. (*)2 Beste milagro askoen artian kontetan dau
S(a)n Lukas Ebanjelistiak gaurko ebanjelijoko istorijan, mututurik egoan
gizon bateri askatu eutsala Jesusek miña, ta onez ganera gizon onen gorputzetik kendu eta bota ebala Demonioa. Ta orra non Judeguak ezin
ikusi eudiena legez J(esu)k(ris)to, asi zirian murmuretan beronegaitik;
baia denpora beratan jentien artian egoan andra edo emakume batek
dedarrez guztijen aurrian esan eutsan: «Bedeinketua Zu erabili zenduzen
sabela, eta Zuk artu zendun bularra». Beatus venter qui te portavit, et
ubera quæ suxisti. Aurretuten ebala Jesukristok bere Ama Santisimiagaitik ak andriak esan eban alabantzau, erantzun eban: «Baita bere zorionekuak dira Jaungoikoen berbia entzun eta gordetan deudianak». Quimmo beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud. Ez eban ukatu, ez,
J(esu)k(ris)tok bere Ama Santisimaren zorion andija, baia bai aurratu
eban, bardin zein esan baleu: «Ez bakarrik zorionekua Jaungoikoa gizon
eginik eroan eban sabela, baita bere zorionekua geiago artuten dabenak

* Ez da osoa.
1 Geuk zuzenduta: eskribidiku > eskribiduko.
2 Albo oharra: Joan, últ(im)o.
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Nik esaten dodan berbia». (Luk(as) 113.) (*)4 Alan dino S(a)n
Buenab(enturak): «Ez bakarrik zorionekua Maria Santisimia bere sabelian eroan ebalako5 J(esu)k(ris)to, baia bai zorionekua geiago bere ariman perfekzino guztijagaz eroan ebalako6».
Emetik ikasten dogu, Krist(inauak), egija bada bere egin zituzala
Maria Santisimagan gauza andijak Jaungoiko guztiz poderosua danak eta
bere Izen Santuak, baia ez diriala eldu azkenera bere ontasunen eta piedadiaren tesoruak, ezpada bere miserikordijaren erreka zabala doiela
gizonen alde guztietati, estalduten dituzala bere bildurra daukien guztijak. Eta izanik miserikordijonen mirari andijena Jaungoikoa gizon egitia
gugaitik... Eta Errosarijo Santuaren geija esplikaduko deutsuet.
Bada, zer gauza andijagorik geure bizitzia arteztuteko7, Errosarijo
Santuak ofreziten deuskuzan meditazino santuak baño? Dino Eskri(tura)
Sagradiak egin ebala Moisesek8 metalezko sierpe bat Israelko jentia desiertuan egoanian; eregi ebala guztijen aurrian, bera ikusijagaz osatu zitezen padeziduten eben gatxarik. Eta onek J(esu)kristoen figura eta irudi
bat zanak bakarrik osotuten bazituzan Hebreoarrak, zeinbat geiago ez
gaituz osatuko gu munduko desiertu onetan egijaren kontsiderazinoak,
J(esu)k(ris)tok, dinot, Birjina Marijen Seme Jaungoikoak, zein izan zan
gugaitik eregija Kurutze Santuaren agian? Ze medizina andijagorik gure
ekandu eta inklinazino geiztoentzat, J(esu)kristoen bizitziaren pentsamentu eta kontsiderazinoa baño? Nondi obatoago osatuko da gure
soberbia, Jesuk(ris)tok bere enkarnazinoan edo gizon egitian erakutsi
eban humildadiagaz baño? Nondi gizon abarientu baten kodizija, ezpada ikusijagaz Jesuk(ris)to, izanik aberastasun guztijen Egilia eta Jabia,
egiten dala pobre gugaitik, jaijoten dala portal edo ganaduak egoten
dirian atarte baten, eta igoroten dituzala otza, gosia eta beste pobrien
pena eta atsakabe guztijak? Zer osasungei andijagoko janarik alimentetako arimia birtutian, ezpada begiratutia an Jesukristoen eta Maria Santisimaren Misterijoak? Errosarijoaren uzenak gura dau larrosa askoen pillo
bat edo larrosazko erramillete bat, bada oneik larrosok artuten dira Jesukristoen bizitziaren jardinian eta Maria Santisimiarenian, nogaitik dino
Eskriptura Santiak dala Jardin zarratu eta giltzepeko Iturrija.

3
4
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Ostean erantsitako iturria.
Albo oharra: S(an) Bonab(entura) (…).
Geuk zuzenduta: ebaleko > ebalako.
Idem.
Ostean ezabatuta: bizitzia arteztuteko aurkitu leiteke > bizitzia arteztuteko.
Ostean erantsita: Egin ebala Moisesek > Dino Eskrip(tura) Sagradiak egin ebala
Moisesek.
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Erantsi egizue bere, zelan larrosa baten agiri dan bera jantziten
daben edertasuna, beraganik urteiten daben useine eta bera gordetan
daben arantzak. Alan iru gauza one[i]tarik urridu edo egiten da9 Errosarijoen Erramillete misteriosua. Ze edertasuna ekusten dan Misterijo Gloriosoetan! Ze usein ederra botaten daben Misterijo Gozozkoak! Ze arantzak...!
Eztago, bada, Errosarijo Santuen izate guztija errezetian agoz bakarrik daukazun10 amabost aiteguriak eta eun ta berrogetamar abemarijak,
ezpada beragan daukazan Jesuk(ris)to eta Birjina Santisimaren Misterijoak kontsideretian. Au da bere un guztija, eta beronegaz eroatia gu egitera aek birtutiak zeintzuek irakasten deuskuez Misterijoak eurek. Berba
baten, da bere destinua amoldetia guk geure bizitza eta ekanduak11
Jesuk(ris)to Birjina Santisimaren Seme Jaungoikoaren exenplu, zein egin
zan gugaitik gizon, il zan kurutze baten eta erresuzitadu, onela alkantzadu degiguzan Aren Majestadiak bere Bizitza, Erijotza eta Erresurrekzinogaz merezidu euskun betiko bizitzeko sarija, Eleixama Santiak gaurko eguneko orazinoan irakasten deuskun legez.
Ezteude munduko arerijoak anbest[e] bildur exerzitu guzt[iz] andi eta
ondo ifinirik dagoan bati, dino S(a)n Buenab(enturak), zein Diabruak
deutsan Marija Santisimaren Patrozi[ni]o eta Uzenari12. (*)13
Ikaratuten da Infernua, ines eg[i]te[n] daude diabruak esaten dodanian ‘Abe Marija’; bada, zein izango ezta, ainbeste bidar Errosarijo Santuan esaten danian ‘Abe Maria’? Ze bildur eztautso eragingo14 Infernu
guztijari er[r]osarijo batek debozinoz errezetan danian?...
[AMAIERAKO ERANSKETA]
Oztaz dago gauza geiago ikusten danik, aurkitutia persona asko
Maria Santisimaren Errosarijoa errezetan daudienak. Baia beste aldeti,
ezteudianak itxiko dantzetara eta pekatuen okasinoetara joatia; personak ezteukianak euren familijaren arduria, ezteutsianak irakasten
umiai15 doktrinia, eta zelan meza entzungo dauden, zelan konfesauko
dirian...
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Idem: egiten da > urridu edo egiten da.
Idem.
Idem: ekanduak > bizitza eta ekanduak.
Idem: Uzenari > Patrozi[ni]o eta Uzenari.
Albo oharra: Se desvanecen como cera en presencia del fuego...
Ostean zuzenduta: ezta eragingo > eztautso eragingo.
Jatorrizkoan: hume.
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A Krist(inauak)! Dagoz kofradija asko Errosarijoenak, egiten dira
altarak Maria Santisimaren uzenian. Eta zer pekatari eztago, gogorrena
bada bere, eztakarrena beragaz Errosarijo Santua eta eztabena nozbait
bera errezetan? Baia orregaitik bere, ainbeste Errosarijo Santuen debotoen artian zenbat dagoz adoradu eta zerbietan daudienak Jaungoikoa
espiritu eta egijagaz? Ementxe ikusten da Isaias Profeta Santuen esana,
Jesukristok Israelko jentiai esan eutsana: «Onek jenteonek ezpanakaz
alabetan nau, baia euren biotza urrun dago Niganik». Populus hic labiis
me honorat, cor autem eorum longe est a me.

16*
S(ERMÓ)N

DE

S(AN) VIC(EN)TE

Porq(u)e, ¿q(u)é le quedó q(u)e hacer al tirano para atormentar a
Vicente? ¿Q(u)é le quedó q(u)e hacer a Vicente para acreditar su fe, su
caridad y su fortaleza? Y para decirlo mejor con S(a)n Aug(ustín) (s. 11
de Sanctis), ¿q(u)é le quedó q(u)e hacer a Dios? ¿Q(u)é milagros hizo
para manifestar q(u)e el martirio de Vicente era obra suya?
Y esto es lo q(u)e deseo [...] sin apartarme del evang(eli)o q(u)e
habéis oído, pues veréis al mismo tiempo q(u)e Vic(en)te se negó a sí
mismo, llevó su cruz y siguió perfect(amen)te a J(esu)c(ris)to. Siquis
vult.
Yo me alegrara, señores, q(u)e al modo q(u)e en la iglesia de Hipona en este día antes de ponerse a elogiar S(a)n Aug(ustín) a n(uest)ro
Santo se leyeron las actas o relación de su martirio, si se hubiesen leído en este sagrado templo. Porq(u)e de este modo a poca costa hubierais visto como vieron los fieles de Hipona, según dice el santo doct(or),
al juez más fiero, al verdugo más desapiadado y al mártir más invicto; y
no me hallara yo en el conflicto de no saber q(u)é he de decir, ni q(u)é
omitir, reconociendo q(u)e no fueron menos admirables los principios
y los progresos q(u)e el fin de la vida de Vicente.
Ya en sus principios dejó el siglo, y se entregó al servicio de la Iglesia y al estudio bajo de la dirección del Santo O(bis)po Valero, quien1
después de haberle instruido en letras humanas y divinas, le eligió diácono y primer ministro suyo. Y no os parezca, oyentes míos, q(u)e dejó
poco dejando el siglo; porq(u)e habéis de saber q(u)e manteniéndose
en él, podía prometerse y aun asegurarse los más honrosos empleos de
la República, así por su sabiduría como por su nobleza, tan distinguida
q(u)e contaba entre sus ascendientes algunos cónsules cuya dignidad
era apetecida hasta de los mismos emperadores romanos. Ni penséis
q(u)e dejó una carrera por tomar otra no menos honrosa q(u)e útil,
porq(u)e en aquel tiempo las dignidades eclesiásticas no eran conveniencias a los ojos del mundo, ni objeto de la ambición humana, sino
exercicio de la paciencia, humildad y del celo, hallándose los q(u)e los

* Ez da osoa.
1 Ostean aldatuta: q(u)e > quien.
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tomaban obligados por obediencia encargados de instruir y de asistir a
los fieles, y más expuestos a la persecución de los Gentiles.
En efecto, Daciano estrenó su comisión y cólera en Valero y Vicente, mandándoles prender y traer a Valencia.
Pero si así más (...)ngo en referir cada paso del martirio de Vicente
cómo llegara a su término, ¿cómo he de referir todos los trances de
aquella batalla en q(u)e peleó n(uest)ro Santo, y muriendo triunfó del
poder del Mundo y del Ynfierno? No es posible, harto lo siento,
porq(u)e nada halla en su martirio q(u)e no sea digno de saberse y
admirarse, nada q(u)e no muestre la bárbara fiereza de Daciano y la
heroica fortaleza de Vi(cen)te. (...) con palabras alagüeñas intenta reducirle a q(u)e conforme a la voluntad de los emp(eradore)s ofrezca
incienso a los ídolos. Éste con fuertes razones se niega a obedecerle;
(...) aquél le dice: «¿Cómo te atreves a despreciar las ceremonias del
Capitolio, a burlarte de Roma, de los césares, del Senado, y lo q(u)e es
más, de los dioses titulares del Imp(eri)o?». Vicente le responde: «Tente
tú para ti esos dioses q(u)e te agradan; adora a los leños y piedras, (...)
sacerdote y pontífice de esas muertas divinidades, q(u)e yo ni adoro ni
he de adorar sino a un Dios vivo». Si Daciano montado en cólera manda a los verdugos q(u)e desnuden a Vicente, q(u)e le pongan en el ecúleo, q(u)e tiren las cuerdas hasta descoyuntarle los huesos, y luego con
garfios o peines de hierro arañen sus carnes; si luego los verdugos
poniendo en execución la bárbara sent(enci)a abren en su cuerpo tan
profundos surcos q(u)e se descubren ya las entrañas, Vicente muy sobre
sí provoca a los verdugos, les reprende q(u)e no hacen bien su oficio.
Si Daciano turbado, perdido el color del rostro y echando fuego de cólera por sus ojos como furioso grita2, amenaza a los verdugos, Vicente con
un semblante alegre y risueño, y bañado de un div(in)o resplandor, le
dice: «Ea, acércate […]». ¡Q(u)é prodigio! ¿Quién no dirá q(u)e Daciano
es el atormentado y Vicente el atormentador, q(u)e éste está en el tribunal y aquel en el ecúleo?
Bien pudiera Daciano darse por vencido. Pero, o por desahogar su
ira, o por vengar su afrenta, no desiste de su empresa; manda a los verdugos q(u)e enciendan una hoguera, y q(u)e poniendo encima3 una
cama de hierro echen en ella a Vicente. Mas apenas le bajan del ecúleo,
cuan[d]o no sólo a pie ligero pero ganando aún la acción a los verdugos, de un salto se arroja y tiende sobre las ascuas. Ásase su carne, hier-

2
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Ostean erantsita: por sus ojos > por sus ojos como furioso grita.
Ostean aldatuta: en ella a Vicente > encima.
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ve en sus venas la sangre, derrítese el cebo q(u)e aumenta las llamas y
el dolor. ¡O Dios mío! ¿Q(u)é le falta a Vicente para q(u)e sea víctima y
manjar agradable a v(uest)ro gusto? ¿La sal? Ya los verdugos le echan
sobre su cuerpo, y las gotas q(u)e caen en las ascuas resaltan con ímpetu, y vibrados como saetas se introducen por las heridas y penetran hasta las entrañas. ¡O Santos Cielos! Rasgaos para q(u)e los Ángeles vean a
Vicente hecho espectáculo a sus ojos! ¡O buen Jesús Rey de los Mártires! Levantaos del trono, salid a ver a Vicente, como lo hicisteis para4
v(uest)ro siervo Esteban. Oíd cómo con el Real Profeta os dice: «Al
modo q(u)e los vasos de barro se endurecen en el horno, se ha fortalecido mi virtud con el fuego. Exaruit sicut testa virtus mea. Y al modo
q(u)e a la plata me habéis examinado, Señor, en la fragua, y gracias a
v(uest)ra misericordia no habéis hallado en mí la impureza de la culpa.
Ione me examinasti, sicut examinatur argentum, et non est inventa in
me iniquitas».
Parece q(u)e Dios puede darse por satisfecho. Mas, o por el gusto
q(u)e tiene de ver pelear a su valeroso soldado, o para q(u)e sea más
insigne la victoria, dilata su muerte y alarga la batalla. Sin embargo,
oyentes míos, yo no puedo continuar su relación por falta de tiempo, ni
discurro sea necesario bastando lo q(u)e os he dicho para crédito de la
fortaleza de Vicente, y para haceros ver según os ofrecí cómo se negó
perfectamente a sí mismo, llevó su cruz y siguió a J(esu)c(ris)to.
Porq(u)e a juicio de S(a)n J(uan) Crisóst(omo), quien se niega a sí mismo, se desconoce y santamente se aborrece mejor q(u)e aquel q(u)e no
siente; antes bien se alegra de q(u)e le ultrajen, le hieran, le despedacen y le maten. ¿Quién lleva su cruz y sigue a J(esu)c(ris)to hasta el Calvario, mejor q(u)e aquel q(u)e después de haber sufrido afrentosos acerbos tormentos muere por su amor? No hay duda q(u)e según enseña
S(an)to Tomás (22, g. 114, a. 2), la fortaleza es la causa inmediata del
sufrimiento y muerte de los Mártires; pero no puede negarse, dice el
angélico doctor, q(u)e la caridad es el primer móvil, es la q(u)e mueve
y enciende en la voluntad de los Mártires los más ardientes deseos de
morir por un Dios a quien aman más q(u)e a su vida, por un Dios q(u)e
antes murió crucificado por su amor. Y aun si bien [se] mira, debemos
subir hasta el mismo Dios para hallar en el singular amor q(u)e tiene a
los Mártires la causa principal de su martirio. Porq(u)e éste, en sentir de
S(a)n Cipriano, es un don inestimable, una especialísima gracia q(u)e
Dios hace a los q(u)e más ama, a los q(u)e elige para q(u)e sean pie-

4

Idem: a > para.
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dras de la Jerusalén celestial, no lisas y llanas como los demás Santos,
sino las más hermosas y primorosamente labradas, para q(u)e sean los
astros resplandecientes del empíreo, para q(u)e sean, según decía
S(anto) Tomás de Villanueva, superiores en el mérito y en el premio a
los mismos Ángeles.
Y ahora, señores, entenderéis los motivos q(u)e tuvo Dios para tratar de otro modo a los Crist(ianos) q(u)e a los Israelitas, con satisfacción
de aquellas quejas o lamentos q(u)e oísteis de boca de los Mártires.
Porq(u)e primeramente, dice S(anto) Tomás de Villan(ueva), los Israelitas eran menos perfectos, y como unos niños a quienes Dios atraía a su
servicio con regalos y caricias; y al contrario los Crist(ianos), por la gracia del Espiritu S(an)to q(u)e habita en sus corazones, son perfectos
varones robustos a quienes compete fatigarse y pelear por el honor de
su Dios. Videatur si libet. (S(anc)tus Thom(as) Villan(ueva), serm(ón)
de S(an) Romano.)
(*)5 Patentes se vieron en Vicente los más admirables efectos del
amor y del poder de Dios. Porq(u)e dejando aparte la corona de gloria
e inmensa felicidad de q(u)e goza en el Cielo, ¿con q(u)é demostraciones de amor y con q(u)é maravillas le favoreció Dios en la Tierra? ¿No
llenó de resplandor la lóbrega cárcel en q(u)e últimamente le puso
Daciano? ¿No le sacó del cepo en q(u)e le puso aquel impío? ¿No le
levantó del suelo cuyos agudos cascos de (....) hincándose renovaban
las llagas? ¿No esparció flores q(u)e llenaron de fragrancias aquel lugar
antes hediondo6? ¿No envió a sus Ángeles para q(u)e le dieran la enhorabuena de la victoria, le anunciaran próximo el triunfo y cantaran himnos alegres en su alabanza? Parece q(u)e el S(eñ)or, a lo último de la
vida y después de la muerte de Vicente, quiso sacar la cara en su defensa, y presentándose en la batalla pelear a su lado contra la fiereza de
Daciano. Porq(u)e si éste extendiendo su furor más allá de la muerte,
mandó q(u)e arrojaran el cuerpo de Vicente al muladar para q(u)e le
devoraran las bestias, Dios puso en su guardia a un cuervo q(u)e le preservó de la voracidad de los perros y de los lobos. Si Daciano obstinado pensó q(u)e le llevaran a alta mar y q(u)e atado a una muela le echaran a lo mas profundo, Dios aligeró todo el peso, y por ministerio de
sus Ángeles le sacó a la playa y le cubrió de arena; y luego reveló a los
fieles Valencianos el lugar q(u)e ocultaba aquel tesoro, para q(u)e le
colocaran en un templo y le dieran el culto debido.

5
6

Atal horretako hasiera oharra: Para alg(uno)s, seg(unda) parte.
Geuk zuzenduta: edihondo > hediondo.
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¡Oh q(u)é memorias éstas, hermanos míos! No sé si las llamé alegres
o tristes. Parecen alegres por la parte q(u)e nos acuerdan la piedad de
n(uest)ros mayores; mas aparecen tristes por la parte q(u)e descubriendo
la desemanja (sic) acusan n(uest)ra indevoción. Porq(u)e, ¿acaso veneramos a Vicente según es razón q(u)e le veneremos? A la verdad n(uest)ro
Santo mira con especial cariño a este lugar, como lo dicen los singulares
beneficios q(u)e en todo tiempo nos ha dispensado. Mas nosotros, ¿q(u)é
gracias, q(u)é cultos le tributamos? Bien q(u)e le hayamos dado el justo
título de Patrón, ¿nos acordamos de implorar su patrocinio en n(uest)ros
trabajos? ¿Q(u)é oraciones hacemos delante de sus altares? ¡Q(u)é pocos
sois los q(u)e habéis concurrido a este templo a oír sus alabanzas! ¡Cuántos más serán los q(u)e esta tarde saldrán no [...], sino a ostentar la vanidad, a ver y a ser vistos con el fin de apascentar la lascivia! ¡Intolerable
monstruosa impiedad, querer q(u)e sean actos de religión los desacatos,
y q(u)e sean obsequios de Vicente las ofensas de Dios!
No os dejéis llevar, hermanos míos, de la impetuosa corriente del
siglo. No sigáis la multitud descaminada; seguid los pasos de Vicente,
q(u)e fue derecho al Cielo por los rectos pasos de la Ley de Dios. Veneradle en espíritu y verdad; quiero decir, imitad sus virtudes, su fe, su
caridad, su fortaleza. ¿Q(u)é pretexto puede excusaros, si dejáis de
seguir a v(uest)ro Santo Patrón por seguir las vanidades del siglo y los
depravados deseos del apetito? La juventud. Vicente nobilísimo, gallardo joven, se negó a todos los gustos y deleites, y los sacrificó juntamente con su vida en las aras de n(uest)ro Dios crucificado. ¡Ea hermanos
míos, alentémonos a seguirle! Avergoncémonos de n(uest)ra pasada floxedad y tibieza en servir a Dios, a vista de la fortaleza y fervor de Vicente; y arrepentidos y postrados a los pies del Señor, digámosle: amabilísimo Jesús, sois muerto en una Cruz, sois el original de los Mártires, vos les
merecisteis la gracia de morir por v(uest)ro amor; comunicádnosla, Dios
de las misericordias, para q(u)e sea n(uest)ra vida un continuo martirio,
una perpetua mortificación de n(uest)ras pasiones, y después de una
muerte feliz os veamos en el Cielo circuido de los mártires reinar con el
Padre y con el Espíritu S(an)to por los siglos de los siglos. Amén.
SERMÓN SEG(UND)O
Quisiera, señores, q(u)e se renovara la antigua costumbre de leer en
las misas solemnes q(u)e se celebraban en honor y memoria de los Mártires, la historia o relación de su martirio.
Así pudiera deciros lo q(u)e S(a)n Aug(ustín) en los cuatro sermones q(u)e conservan de los muchos q(u)e predicó en este día. Pudiera
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deciros: «Mientras se leía la pasión de Vicente, tuvimos delante de
n(uest)ros ojos un espectáculo incomparablemente más glorioso q(u)e
cuantos celebraron Grecia y Roma en sus circos, teatros y anfiteatros.
Vimos pelear a Vicente contra las asechanzas del Dem(oni)o, contra la
impiedad del tirano, contra la fiereza de los verdugos; y le vimos vencedor de todos. Vimos cómo con sus respuestas venció los halagos y las
amenazas de Daciano, cómo con su admirable paciencia venció los más
atroces tormentos. Cómo venció vivo, y cómo venció después de muerto; cómo venció expuesto a la voracidad de las fieras, y cómo venció
sumergido en las ondas». Así pudiera daros, como dio S(a)n Aug(ustín)
a sus feligreses, una exposición familiar de lo q(u)e habríais oído.
Porq(u)e, ¿q(u)é os parece, hermanos míos, q(u)e eran entonces los
Crist(ianos)? ¿Pensáis q(u)e eran lo q(u)e nosotros somos? Os engañáis
miserablemente. Para saber lo q(u)e fueron debéis aprenderlo del
evang(eli)o de las Epístolas de S(a)n Pablo y de los Libros q(u)e escribieron los Padres de la primitiva Iglesia. En ellos veréis q(u)e los Cristianos hubieron ser y fueron pobres de espíritu, humildes de corazón,
apacibles, sufridos en las persecuciones y en los trabajos, y misericordiosos con los pobres. Los veréis entre sí tan unidos q(u)e la expresión
de S(a)n Lucas: «Tenían un mismo corazón, una misma alma». Tan
modestos q(u)e un mártir persuadiéndole los Gentiles a q(u)e apostatara con el exemplo de otros q(u)e decían ser Cristianos, respondió: «Este
hombre se riza el cabello, riza galas, mira con curiosidad a las mujeres;
luego no es Cristiano». Veréis q(u)e la verdad regulaba sus palabras, la
caridad dirigía sus obras a la mayor gloria de Dios y bien de sus próximos; los ayunos, la mortificación, la penitencia más servían para precaver los pecados q(u)e para satisfacerlos.
Después de referir el martirio antes de llegar a expresar su muerte,
dice así […]. Mas no puedo, hermanos míos, harto lo siento, no puedo
seguir los pasos de la dilatada gloriosa carrera del martirio de Vicente;
de un martirio q(u)e comprende en sí cuanto tuvieron de más admirable todos los martirios, de un martirio q(u)e fue obra de Dios, no como
quiera, no sólo como son7 todos los demás martirios obras de la divina
gracia, sino q(u)e fue en el orden sobrenatural de la Gracia una obra
milagrosa y extraordinaria del poder de Dios.
¿No fue un milagro patente q(u)e n(uest)ro S(an)to no muriera en
los tormentos, siendo cualquiera de ellos capaz de quitar muchas vidas?
¿No fue también milagro q(u)e bajaran los Ángeles al lóbrego calabozo

7

Ostean erantsita.
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en q(u)e últimamente le encerró Daciano, a llenarle de luces y resplandores, a sacar del cepo a Vicente, y con armoniosas voces cantar su victoria? ¿No fue milagro q(u)e arrojado su sagrado cuerpo al muladar para
pasto de los brutos, un cuervo se constituyera guardia para su defensa?
¿No fue milagro [...]? ¿No fue asimismo, en sentir de S(a)n Aug(usto), una
especie de milagro, q(u)e a pesar de tantos milag(ro)s se obstinara
Daciano en su impiedad para acrecentar el mérito y la gloria de
Vic(en)te? Sólo podemos decir, ¿no fue milagro q(u)e frustrados los
depravados intentos del tirano, en vez de pervertirse los Crist(ianos), se
convirtieran los mismos verdugos y otros m(ismo)s Gentiles a la fuerza
de tantos milagros, q(u)e hicieron evidentemente creíbles los misterios
de n(uest)ra fe?
(*)8 Solamente me consuela, ilustre piadosa ciudad, el q(u)e teniendo muy presente los singulares beneficios q(u)e te hizo Vicente, le elegiste por tu primer Patrón, y le tributas el más solemne culto. Pero quisiera, amados, etc., q(u)e a este culto exterior acompañara el interior,
q(u)e según e[n]seña S(an)to Tomás consiste en el exercicio de la Fe,
Esperanza, Caridad y demás virtudes. Etc.

8

Atal horretako hasiera oharra: Párrafo últ(im)o.

17*
[LA SANTA MISIÓN]

… quienes quieran restablecer el reino del Dem(oni)o y hacer revivir las perniciosas costumbres o abusos q(u)e hemos procurado destruir,
digo con Josué: Maledictus vir coram Domino, qui suscitaverit et ædificaverit civitatem Jericho. (Jos. 6, 26.) Esta parroquia antes de la Mis(ió)n
era como un Jericó, donde había a la verd(a)d buena gente, mas había
también al mismo t(iem)po muchos desórdenes. Nosotros hemos procurado, no solam(en)te durante siete días, mas aun por el espacio de siete semanas, arruinar sus murallas, es decir, sus malas costumbres; hemos
elevado n(uest)ras voces como otras tantas trompetas para destruirla. Si
la eclatante (sic) trompeta de la divina palabra ha destruido algunas partes de sus criminales1 murallas, y quiere alguno reedificarlas, q(u)e sea
maldito y excomulgado.
Mas no, yo no quiero q(u)e semejantes maldiciones den una conclusión tan lúgubre a esta Mis(ió)n; quiero mucho más terminarla o darla
fin por bendiciones. Yo me dirijo pues a Vos, Padre y origen de todas
las bendiciones de Cielo y Tierra, yo las pido en general y particular
para todos los q(u)e componen esta parroquia.
Pero, ¡o Señor!, a más de estas bendiciones generales, yo tengo
q(u)e pediros otra particular, y yo os la pido de toda la fuerza de mi
corazón y de todo el espíritu de mi alma. Pero, ¿q(u)é bendición es ésta?
Es, Dios mío, por los duros y obstinados, por los q(u)e no se han aprovechado de la Mis(ió)n, por aquellos mismos, aunq(u)e han hecho lo
q(u)e han podido para declamar o murmurar contra ellas. Yo les deseo
bien por mal, yo deseo q(u)e no les imputes, Dios, este pec(ad)o
aunq(u)e bien [sea] enorme. Yo os pido también, amabilísimo Señor,
una en favor de ciertos2 otros q(u)e están en peligro tan evidente de
condenarse; quiero decir, de aquellos q(u)e tienen aun todavía voluntad
de retener el bien ajeno y no restituirle. Os pido por su conversión. Non
dimitam te nisi benedixeris mihi. No me apartaré de Vos, no os dejaré,
mi Dios, hasta q(u)e no me concedas esta bendic(ió)n; q(u)e os la pido
con todas las instancias de mi corazón, y por todo lo q(u)e hay de más
* Ez da osoa.
1 Ostean erantsita.
2 Ostean aldatuta: algunos > ciertos.
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santo y sagrado en el Cielo y en la Tierra, por los méritos de todos los
S(anto)s, por la poderosa intercesión de la S(antísi)ma Virg(e)n, y sobre
todo por los méritos infinitos de la Sangre de Jesuc(ris)to. Juntad, señores, v(uest)ros suspiros y v(uest)ras [...], suplicad a mi voz para obtener
esta grac(i)a; unámonos todos a fin de hacer una s(an)ta violencia al
Cielo y arrancar como por fuerza, para explicarme así, la miseric(ordi)a
de Dios para estos enfermos. ¡Ah mis muy amados herm(ano)s, q(u)e
aunq(u)e por v(uest)ras culpas enemigos del mismo Dios, no dejáis por
eso de serme bien amados, porq(u)e al exemplo del mismo Dios, al mismo t(iem)po q(u)e aborrezco v(uest)ro pecado, amo y abrazo con ternura v(uest)ra persona! Yo revoco todas las maldiciones q(u)e he fulminado con rayos, y os deseo todas las bendiciones del Cielo.
Retracto particularm(en)te lo q(u)e dije a principio de este serm(ó)n,
q(u)e ya no había más3 esperanza para vosotros; yo os digo ahora q(u)e
no desesperéis de v(uest)ra salvación. Dios os extiende aún los brazos
y está pronto para recibiros, si queréis sinceram(en)te volver a él. Los
misioneros no son los solos q(u)e pueden abrir el camino del Cielo;
tenéis a los señores v(uest)ro cura y vicarios, y otros varios sacerdotes,
q(u)e están bien solícitos de la salud de v(uest)ra alma y q(u)e quedarán mucho gozosos de hallar la oveja q(u)e ya creían perdida. Id, pues,
a hacer con ellos lo q(u)e no habéis creído deber hacer con los misioneros; id, daos prisa en hacer con ellos una buena Conf(esió)n
G(ene)r(a)l, q(u)e sea acompañada de una g(ene)r(a)l conversión, es
decir, de una verd(ade)ra y sincera convers(ió)n de vida. Mis(ió)n es una
div(i)na semilla q(u)e producirá su fruto en su t(iem)po; y nosotros nos
daremos (...) para bienes de saber q(u)e haya querido Dios hacer por
min(isteri)o de otros, aquellas dichosas conversiones de q(u)e no nos ha
juzgado de ser dignos instrum(ento)s.
Yo os les pongo, Señor, en v(uest)ras manos, del mismo modo q(u)e
a los q(u)e se han aprovechado de la S(an)ta Mis(ió)n. Vos sólo sois
quien puede producir los frutos de una verd(ader)a conversión en los
unos, y conservar los q(u)e ya habéis plantado en los otros. Ésta es, mi
amable Jesús, la última súplica q(u)e os hago este día, y por la q(u)e os
ofrezco la misma orac(ió)n para dar fin a la Mis(ió)n q(u)e la q(u)e ofrecisteis Vos a v(uest)ro Eterno Padre cuando estabais al fin de v(uest)ra
vida. Pater Sancte, serva eos in nomine tuo. Padre Santo, Hijo de Dios
en la Trinidad y Padre de los Crist(ianos) en la Encarnación, conservad
v(uest)ra obra: conservad estas almas q(u)e habéis redimido con

3

Ostean erantsita.
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v(uest)ra preciosa sangre, haced q(u)e nadie las lleve de v(uest)ras
manos, y q(u)e ninguna de ellas perezca. Cum essem cum eis, ego servabam eos in nomine tuo. Mientras q(u)e hemos estado entre ellos,
hemos trabajado cuanto hemos podido de conservároslas; ahora q(u)e
estamos ya para partirnos de entre ellas, yo las vuelvo a4 v(uest)ras
manos a fin de q(u)e toméis Vos el cuidado de ellas y las guiéis por Vos
mismo. Fieles míos muy amados, yo os dejo en buenas manos; no os
congojéis pues os quedáis en las manos de J(esu)c(ris)to, Él os protegerá, os conservará, os cuidará, y por fin os hará participantes de su Gloria. Amén.
[AMAIERAKO ERANSKETA]
EXEMPLO DE LA ETERNIDAD APLICABLE A OTROS VARIOS ASUNTOS
Aquel ilustre ornamento del siglo dieciséis, el generoso e invencible
Tomás Moro, quiero decir canciller de Inglaterra, q(u)e fue hecho preso y luego martirizado por la causa de la Ig(lesi)a en el principio del
desgraciado Cisma, q(u)e tiene todavía separado aquel gran Reino de la
Com(unió)n de los Fieles, estaba bien persuadido de esta verd(ad).
Hallándose, pues, el Mártir preso por d(ic)ha causa, vino un día a visitarle su mujer acompañada de sus hijos, q(u)e parte la seguían y parte
traía ella en sus brazos; y le atacó con dos armas bien poderosas, a
saber, sus lágrim(a)s y sus palabras: «¡Ah! ¿Y en q(u)é, s(eño)r –le dijo la
mujer con una voz interceptada de sollozos–, en q(u)é pensáis vos, y
cual es v(uest)ra resolución? Vos sois grande en el mundo; sois el objeto de la5 envidia de toda Inglaterra, donde v(uest)ras dignidades y el
favor del Rey os han hecho por extremo digno de todas las atenciones,
de todas las q(u)e v(uest)ra inflexibilidad en resistir a las órd(ene)s del
rey os ha despojado desgraciadam(en)te. No era menester más q(u)e
una pequeña condescendencia a lo q(u)e el Rey desea de vos, para volveros a su prim(er)a gracia. ¿Queréis acaso por una constancia q(u)e no
es del t(iem)po, reducir a estos tus tiernos y pequeños hijos en una vergonzosa y sórdida pobreza, y perder en un mismo día todos v(uest)ros
bienes, v(uest)ros cargos y v(uest)ra vida misma, de q(u)e podáis aún
gozar por largo t(iem)po?». «¿Cuánto t(iem)po –respondió a esto Tomás
Moro–, cuanto t(iem)po pensáis podría yo gozar de todo eso? ¿Acaso

4
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unos veinte años? Andad, señora –replica este generoso Mártir–. No
habláis vos discretam(en)te, no hacéis reflexión de lo q(u)e decís. Si me
prometieseis unos millones de años para gozar de esas cosas q(u)e me
proponéis, tendríais un poco más de razón; mas aun en este caso, ¿querríais q(u)e yo trocase esos millones de años q(u)e pasan tan presto, por
una eternid(a)d q(u)e acabara jamás? Todos los placeres y todas las ventajas q(u)e me proponéis no tienen de duración más q(u)e un momento; y los torm(ento)s q(u)e les suceden son no solam(en)te inmensos en
su naturaleza, mas también eternos en su durac(ió)n. No tengáis, pues,
por desacertado si no quiero cambiar los unos por los otros, el Paraíso
por el Infierno, la Etern(ida)d por el T(iem)po, y si os digo lo mismo
q(u)e dijo Job en otro t(iem)po a su mujer: ‘Me habláis como una mujer
estulta o sin sentido de razón’.»

18
VESPERTINO

SOBRE LA

VIRTUD

DE LA

CASTIDAD

Hec est voluntas Dei sanctificatio vestra. I Thess. 4, 3
Au da Jaungoikoaren borondatia, dino S(a)n Paulo Apostoluak,
zuben santidade edo garbitasuna: ines egitia aragizko pekaturik, eta gordetia bakotxak bere gorputza santidade eta honra onian, bada ez deusku geitu emon edo entregadu gaitezantzat aragizko pekatura, ezpada
zerbidu deijoguntzat gorputz eta arimiaren garbitasunian. Non enim
vocavit nos Deus in immunditiam sed in sanctificationem. Emen geijemoten deutso Apostoluak kastidadiari santidadia, eta santidadiaren uzenian ulartu gura dau kastidadia, zelan irakasten deuskun S(a)n Bernardok. Birtute onen amodijoa ezagutu daude beti Santuak aragizko pekatuen kontra defentsa andi bat legez; eta alan dakusgu Kristiandadeko
lenengo denporetako Gureso Santuak ardura geijago euki eudiala prediketako kastidadiaren alabantzak, bere kontrakoa dan pekatuaren kontra baño. Alan bada, jarraiturik alde baten euren exenplua, artu dot
gogotzat adierazotia kastidadiaren edertasuna. Alde baten dinot, bada
gu bizi garien denporak izanik geure zorigaiztoz ain beste batzuk edo
diferentiak orduko zorioneko denporaganik, bada dirudi ze ak lotsagarrizko pekatuak estaldu gura dabela denpora onetan luurraren azal guztija. Orregaitik ifiniko dira predikadoriak adierazo biarrian pekatu bi
one[i]n ezaintasuna; eta berauxegaitik adierazo badot ja doktrinatzat Seigarren Mandam(entu)a ifinirik bide batez aragizko pekatuen ezaintasuna, orain ifiniko deutsuet aurrian Kastidadeko birtutiaren edertasuna.
Baia izanik Kastidadeko birtutia estadu guztiai bere moduan jatorkien
birtute jenero bat, lenengo ifiniko dot aragizko pekatuaren ezaintasuna
eta beraganik datozan gatxak, Kastidadeko birtutiaren edertasunen eta
beraganik datozan onen aurrian, berba egiten dodala estadu guztijai
jatorkan kastidadiaren ganian, guztijak maite egin deizuentzat kastidadia. Au izango da lenengo zatija edo puntua. Irakutsiko deutsuet gero
estadu bakotxari jatorkan kastidadiaren ontasuna eta edertasuna, bakotxak bere estadukoa maite egin deijentzat. Eta au da bigarren zatija edo
puntua.
Neure S(a)n Antonio gloriosuak erakusteko aragizko pekatuaren
ezaintasuna eta beraganik datozan gatxak, dino pekatu onegaitik: «Pekatu onek loituten dau gorputz eta arimia; galduten dau familijetan bakia,
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itxiten dau Zeruko atia, urrinduten dau Jaungoiko eta Santuakanik1,
biortuten dituz gizonak errazoe bako animalijen izatera, kenduten deutse gauza on guztijak, ostuten dautsee biotza, egiten dituz indignu Sakramentu Santuak artuteko; tristetuten dituz gure esate-modurako Aingeru
Santuak, emoten deutsee jolas andi bat geure arimako arerijoai. Bera da
diabruen janari gustu andiko bat; jakintsuak bere zoratu edo afatuetan
dituz, eta kenduten deutsee uzen edo fama ona». Au guztijau beste askogaz dino ak Jaungoikoaren Berbiaren ain miragarrizko ministro izen
zanak, au da, S(a)n Ant(onin)ok; baia geijago eta geiago esan leike. Eta
itxirik orain tanto baten arimiari dakarreijon erremedijo bagako kondizinoa, jakin egizue, zuek munduko gau[z]etan ain sarturik zagozienak,
aragizko pekatuak galduten dabela gorputzeko osasuna bere, kenduten
deutsez gorputzari indarrak eta laburtuten dau bizitzia, filosofoak eta
medikuak dinoien legez. Geijago il dituz luxurijak, dino S(a)n Antonino
Florentz(iakoak), ezpatiak baño. Luze izango litzateke kontetia bizijo
onetarik etorten dirian gaixotasun guztijak; berrogeta amasei kontetan
dituz jakintsu batek, izanik euretarik asko erijotzia dakardenak eta uzentau bere biar ez dirianak ain atsituak dirialako2. O ze askotan jazoten
dan ez beste errazoarik edo motiburik eukitia edo gaixotasunak edo erijotza denporabakoak, aragizko pekatuen ekandu zitala baño! Alan irakasten deusku S(a)n Greg(ori)o andijak. Plerunque accepta salut per
vitia carnis expenditur. Ezkonduak bere aitu beije zelan ilten dirian
asko laar jatiagaitik; alan jazo leitekela matrimoninoan. Baia, nok kontadu legiz pekatu egiten dagozala il dirianak, edo bai bere okasinoz?
Arbiol Benaragarrijak dino kontau e[u]tsala misioneru zelo oneko batek,
misinoietan ibili zan ogetabost urtian ziriala benetan eun baño geiago
erijotza bertatiko edo derrepentekoak, zorigaldu edo desgraziaduak
bere jakitera etorri zirianak ibili zan lekuetati aragizko pekatuaren motibu edo okasinoz, eta kasi Konfesinoaren kontsuelu baga guztijak, ez sarturik onetan beste asko bere jakitera etorri ez zirianak. Eta bardin beste
misioneru apost(olikoak) esan eutsala, munduan jazo dirian zorigaiztoak, gatxak eta erijotzak aragizko pekatuagaitik kontadurik bakarrik bere
jakitera etorri dirianak balegoz batian eskribidurik, ikaratuko leukiala
guztiz.
Baia ez deigun usti obrazko pekatuak diriala bakarrik zeintzuekaitik3
jazo dirian gatx eta zorigaizto guztijak, bada nok eztakiz beste alango

1
2
3

Jatorrizkoan: Santuakganik.
Albo oharra: (...)akel.
Jatorrizkoan: zeintzuekgaitik.
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loikerijakaitik4 datozanak, edo bai Jaungoikoak bere kastiguan biraldu
dituzenak? «Neuk ezagutu nendun –dino lenago aitetu dodan Beneragarrijak– zentzun oneko gizon bat, alde egin ebana beti beste personakanik5 pekaturik ez egiteko, baija orregaitik eukan pena andija emoten
eutsan gatx bat, zein berak esaten eban etorri jakala Jaungoikoaren
miserikordijaganik, bere gaztetasunian bere artian egiten zituzan loikerijazko gauzakaitik6.» Eta egija esateko, aragizko pekaturik lenago datozala esan dodazan gatxak7, datoz bere geijenak edo bai euretarik asko
alango loitasunetarik. O ze ondo dinoan S(a)n Paul(o) Apost(oluak),
aragizko pekatua egiten dabenak ez bakarrik bere arimiaren kontra
pekatu egiten dabela, baita bere gorputzaren kontra! Fornicatur in corpus suum pecat. Anbeste da egija, Krist(inauak), esan deutsuedana, ze
federik ez eukien Jen(tilak) bere ezagutu eudien, eta alan eragotzi
eudien aragizko pekatua. Alan euren arteko jakintsu batek esat[en] eban
(Seneka l, 2, Ep. 6)8: «Jakin egizu eztaukezula zetarik geiago ines egin
biar, dozun luxurija[rik] baño». Memento nihil esse magis vitandum
quam luxuria. Baia geiago oraindo dinausku beste Jentil batek (Valer.
Max. 1, 9)9: «Zer gauza atsituago –dino– eta kaskijago, aragizko pekatua
edo luxurija baño? Eta zer gauza berak bañ[o] gatx edo dañu geiago
dakarrenik? Beragaz galduten da birtute guztija, galduten dira biktorijak,
biortuten da deshondran lenago irapazi dan glorija eta uzen ona, eta
doaz arima eta gorputzaren indarra[k]». Zer esan eztau biar Kristinau
batek? Jakin deigun, bada, ezin kontau leizela aragizko pekatuak
da[ka]zan atsakabe, gatx eta kaltiak bizi dirianen guztijen osasunian,
hazienda eta ondasunetan, hondra eta norberen uzen onian, eta azkenengo bakotxen bizitzetan, zeintzuek galdu edo bai laburtu egiten dituz
ekandu gaizto onek. Baia au guztijau baño geiago oraindo dana, arimen
galtzaijan, bada dino S(a)n Remigiok: «O ikaragarrizko, o ikaragarrizko
gauzia!, ez kontu eginik umiak10 persona nagosietarik diriala gitxi salbetan dirianak aragizko pekatuagaitik» (S(an) Rem(igius) in Ep. ad Rom. c.
1)11.
Orain bada, Krist(inauak), gatx guzti oneitarik libre egiten gaituz
Kastidadeko birtute ederrak, bada dakarz beragaz euren kontra dirian
14
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Idem: loikerijakgaitik.
Idem: personakganik.
Idem: gauzakgaitik.
Ostean erantsita: esan dodazanak > esan dodazan gatxak.
Ostean erantsitako iturria.
Idem.
Jatorrizkoan: hume.
Ostean erantsitako iturria.
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on guztijak. Bai neure entzule maitiak, jakitia bakarrik d[a]la kastidadia
Jaungoikoaren doari bat, beraganik eskatu biar doguna bada jakiturija,
Espiritu Santuak dinauskun legez, ezta izango gitxiago jakiturija au doarijau berau alkantzetia, beragaz bada etorriko jakuz on guztijak eta adierazo ezin leijen edertasuna bere eskuetati, jakintsuak berak egiazko jakiturijagaz [etorri] jakala dinoana legez. Venerunt autem mihi omnia
bona pariter cum illa, et inummerabilis honestas per manus illius. Gorde egizu, dinausku Aita Santu S(a)n Sixto Irugarrenak, gauza bat, au da,
kastidadia, (...)zago gauza guztijak zeuriak legez euki daizuzen, zergaitik ze kastidadia da on guztijen ama. Eta ondo b[e]giratuten badogu geijago gauza au, zer ontasun esan ginaike ezteuskula ekarriko birtute
on[ek] bera datorren lekurik? Bada kastidadia da birtute bat, dino S(a)n
Buenab(enturak), bere jaijotzia Zerurik dakar[re]na. Au birtutiau Aingeru Santuak lenengo ikasi eudien birtute guztijen iturrija dan Jaungoikoaga[n] eta gorde eudien inoz beraganik apartadu baga. Au birtutiau Aingeruen eta geure Maesu On J[esukristok] ekarri eban Zeruko eskolarik
irakasteko luurrian; eta itxi eban bere Ama Birjina guztiz santia [le]nengo maestria legez kastidadeko edo garbitasuneko eskolan guztijai beneragarri eta exen[plu]garritzat. Zer ontasuna, bada, ezta izango, dino
emen S(a)n Sixtok, Jaungoikoak berak autu edo elejidu [e]bana? Eta zer
zorion eta zer ditxa andija, eukitia Jaungoikoari bera[r]i irudijak egiten
gaituzen [glo]rija, eta zegaz egiten garien Aingeru Santuen lagun eta
Maria Santisimiaren ikasitzaille e[do] diszipuluak? O kastidadia, esango
dot S(a)n Aug(ustin) gloriosuagaz, zu zara persona noble guztijen
ap[an]garri edo ornamentu ederra! Zu humildiak eregiten dozuzana, zu
persona nekazale guztijen be[ne]tazko nobleza eta euren edertasuna! Zu
triste dagozan guztijen poza eta edertasunen (...)a! Zu Errelijino Santiaren gloria, zu Jaungoikoaren maitia, Aingeruen aidia, Patriarken (...)zia,
Profeten koroia, Apostoluen gerriko edo zingulu ederra, Martirien sokorrua, konfesori[ak] zeugaz darabiltzuzan burdi edo karro triunfante ederra! Zu birjina santa guztijen espillu argija, alargunen kontsuelu bakarra,
eta persona on guztijen poz eta atsegina! Zer gauza e[der]ragorik, bada,
orain gura izan zinaije?
Eztago, ez, dino S(a)n Fran(tzis)ko Saleskoak, gauza ederrik garb[ita]suna baga, eta gizonen edertasuna da kastidadia. Kastidadiari geijemoten jako honestidade edo ondo dirudijena, eta bera gordetia da
honra andijena, zelan bere kontrako dan pekatu aragizko[a] dan ezaintasuna eta loitasuna bera, eta beratan jausitia da deshonrarik andiena;
geijemoten jako bere osotasuna kastidadiari, zelan beste pekatuari usteltasuna. Eta zelan au pekatuau dan arimen eta gorp[utzen] gaixotasuna,
alan kastidadia da arimen eta gorputzen osasuna. Ez egizue, ez, onetan
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dudarik ifini. [Ari]miaren segur[id]adia eta gorputzen osasuna geiegiten
deutso S(a)n Isidorok kastidadiari, eta beronegaitik bakarrik dino jakintsu jentil askok gorde eudiala kastidadia. Alan dino S(a)n Antonino Florentziakoak [atxi]nako Patriarkien bizitzia ain luzia izateko, gauza edo
motibu bat zala beste batzuen artian euren kastidadia; eta orain bere
kontua bardinian12 arturik, dudarik ifini leike geiago bizi diriala kastidadian bizi dirian[ak], bera bagarik bizi dirianak baño? Gauza ondo ezaututzat dakar eskritore jakintsu batek (Hervas Panduro)13, luziagoa dala
errelijinoian b[izi] dirianen personen bizitzia, beste mundukoena baño,
arturik gauzak bardinian.
Baia ez (...) arritu onetan. Au egin leike ondo, beste gauza batzuen
artian, kastidadiak arimari askotan dakarreijon dultzura, kontentu eta
atseginak. Bai, Kristin(auak); au gozotasunau da mingots bagarik eta
garraztasun bagarik, zetan dagozan nastaurik aragijen gustu loijak. Kastidadiak d[aka]zen deleitia, atsegina eta dultzuria dira guztiz geiago,
munduak opa leijen gustu andiena [baño]. Jaungoikoak emon eutsen
Jeremias Profeta Santuari onen irudi edo figura bat. Erakutsi e[u]tsan zestilletxu bi barruan ikoakaz. Baten egozanak, errian garratzak, miñak eta
gustu txarrekoak, [eu]rak erakutsi gure deuskue persona deshonestuak
euren loitasunetan daukiezan gustu atsituak, garraztasunez eta mintasunez betiak, bada ain14 laster doaz eta itxiten daude eternidade guzt[ian]
izango dan tormentua; beste zestilleko ikoak euren gozotasunagaitik
erakutsi gura e[u]skuen persona k[as]ta batek gozetan daben dultzura eta
kontsolazino zintzo eta benetakoa. Persona loi edo deshonestuak estimetan dituez euren gustu atsituak, ez dituezalako ezagututen persona
kastak dauken15 atsegin eta kontsolazinoak euren kontzientzija garbijan.
A!, eta eginik konfesino on bat asten badira biziten garbitasun eta kastidadian, ezaugutuko leukie ondo ze benetako poza, k[on]tentu eta gozotasuna emoten dautsen arimari kastidadiak; orduan eukiko leukiez
ustzat m[un]du eta aragijaren gustu andijenak. Gustuetan jazoten da,
S(a)n Juan Kris(ostomo)k dinoana legez, [gau]za ederretan jazoten dana:
estimetan da asko gauza eder bat, baia beste gauza ederrago bat
[aur]rian ifinten bada, ez jako estimazinorik lenengoari emoten.
Baia esan dodan guztirik agar[tu]ten ezpalitz kastidadiaren edertasun
andija bere, agartuko litzateke ain maitegarrija dalako Jaungoikoaren
12
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Ostean erantsita.
Idem: ezaututzat dakar > ezaututzat dakar eskritore jakintsu batek (Hervas Panduro).
Ostean zuzenduta: in > ain.
Idem: daukenak > dauken.
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aurrian. «O ze ederra dan –gedar egiten dau emen Jakintsuak– izate kasto edo garbija birtutien argitasuna lagun dabela!» O quam pulcra est...!
Betiko izango da bere gomutia, zergaitik ze da ezauna Jaungoiko eta
gizonentzat. Immortalis est memoria illus quoniam... A!, eta zek egin
eban ain maitia J(esu)kristoentzat S(a)n Juan Ebanj(elista) beste Apostolu guztijen artian? Zek ezpada Kastidadeko birtute señaladuak, beste
Apostolu Santu guztietan aurkitu bazan perfekzionien kastidadia bere,
S(a)n Juan Damasz(enok) irakusten deuskun legez? Baia S(a)n Juan
Ebanj(elista) gloriosuan aurkitu zan birtute onen perfekzino señaladuak,
merezi eutsan bestiai baño amodijo geiago irakutsi leijon J(esu)kristo[k].
Apostolu Santu onegaitik dinoez Jakintsu batzuk aek Espiritu Santuak
esan zituzan berbak: biotzeko garbitasuna maite dabenak bere ezpaneko grazijagaitik eukiko dabela Erregia adiskidatzat. Qui diligit cordis
munditiam propter gratiam labiorum suorum habebit amicum Regem.
Orregaitik egin eutsezan J(esu)kristok kariñu guztizko mesede edo erregalu andienak, orregaitik merezi eban J(esu)k(ris)tok Sakram(en)tu Santu Altarakoa egin eban azkenengo afarijan Maesu Dibinuaren buler
ganian itxunik egotia; eta iturri atan Ebanj(elista) glorioso onek edan
zituzan gero guztijoentzat bota zituzan Ebanjelioko jakiturijaren erreka
zabalak. (*)16 Baia, zetan lotuko naz onetan? Badakigu ain maite dabela
Jaungoikoak kastidadia, ain eder deretxola garbitasuna, ze animaliginokoetan bere faborezitu dau askotan.
Jakingo dozue benturaz zelan egonik guztiz zabaldurik munduan
arag(izko) pekatua, mundua egin zanetik 1.656 urte igaro zirianako egin
eban Jaungoi[koak] mundua estaldu eban urijola guztierako bat. (*)17
Entzun dozue istorija Jaungoikoak berak dinauskuna Eskritura Sagradian; baia ezagutu egizue bertan zelan gorputzen garbitasunak daroaz
Jaungoikoaren begi santuak animaliginokoetan bere, bada askoz geiago
libradu zituzan garbietarik bestietarik baño, begiraturik fabore geiagogaz
euren garbitasuna. Geiago bere izan zirian libradu zirianak garbietarik
loiterik baño, eta aitu deigun emen inde batez zelangoak gura dituzan
Jaungoikoak izen ditezan bere Eleiza Santian dagozanak.
Baia, a errukigarrizko gauzia!, denpora oneitan geiago badira loijak
edo deshonestuak kasto edo garbijen aldian. Jakintsu batek gedar egiten daben legez (Fero.)18: «Baie, o neure Jaungoikoa!, eztaukie, ez,
oraingo pekatari deshonestuak ordukoak baño pribilegio geiago». Zortzi
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Testu barruko oharra: Ad[d]e si placet quod de sepult. ejus refert (...) Dam.
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arima bakarrik izan zirian salbadu edo libre izen zirianak urijola atarik,
geraturik ganeko guztijak itorik euren deshonestidadiagaitik. O Justiziazko Jaungoikoa! Eta a argia izan bazan salbazinoko gerizia edo figura bat,
ze bildur eztaude artu biar pekatu aragizkoan sarturik dagozanak, euretarik gitxi izango diriala salbaduak ezpadira sartuten kastidadeko Arka
seguruan?
Bakotxak gorde biar dau bere estaduari jatorkan kastidadia. Alan
dino Apostolu Santuak: «Jarr[a]itu egizue guztijakaz bakia eta santidadia,
zein bagarik eztau inok ikusiko Jaungoikoa». Santidadiaren uzenian ulartu gura dau kastidadia, zelan S(a)n Jeronimok eta S(a)n Krisostom(ok)
adierazo eudien. «Ez –berba egiten [dau] alan S(a)n Frantz(is)ko
Sal(es)ko(ak)–, eztau inok ikusiko Jaungoikoa kastidade baga, ezta inor
sartuko bere Glorijako Tenplu Santura ez izanik bijotz garbikoa.» Eta
zelan dinoan Jesuk(ris)tok: «Txakurrak eta loi eta deshonestuak, kanpora». Iru jeneroko kastidade ezagututen dituz S(a)n Augustinek eta beragaz Eleiza Santiak: bata da ezkonduena, bestia alargunena, eta irugarrena gizon eta andra ezkonduak eztirianena, zeiñi esaten jakon dontzellatasun edo birjinidadia. Gordeko daude ezkonduak eurai jatorkien
kastidadia, Matrimonino Santuak eragozten dautsien gauzeetarik alde
egiten dirianian, eta Matrimoninoak permitietan deutsiena artuten deudianian euren obligazinoagaz kunplietarren eta Jaungoikoaren glorijerako, gorderik alan norberak gorputza santidadian Apostoluak dinauskun
legez. Ze maite daben Jaungoikoak persona ezkonduen kastidadia, gauza luzia izango litzateke guztiz adierazotia. Au asko irakusten dau Atxinako Patriarkak beragaitik merezi zituezan mesediak; baia onetarako
orain kontaduko deutsuet exenplutxu bet Tobias Lohner[rek] dakarrena.
Aurratu gurarik merkatari batek bere kaudala pagetako olan eukazan
zorrak, sartu zan ontzi baten joateko beste erreñu batera, non usti eban
fortunia egingo ebala; baia itxasoan sartu zanetik laster jaigirik tenpestade andi bat, bota biar izan zituzan bere traturako kargadu zituzan eta
eroazan ondasun guztijak. Bere etxera, bada, biortu zanerako, emon
eudien beragan zor-artuen guztijak, eta ezirian lotu presondegi edo karzelan ifini artian. Eukan gizon pobre onek andra eder bat, baia aingeru
baten kontzientzija eukana, lagunduten eutsala azezostian inozentzija
guztiz andi batek. Usti izan eban, bada, erri atako gizon aberats batek,
gogoan ifini jakan erri atako gizon aberats baia ekandu gaiztoko bateri,
au izango zala okasino ona ekarteko bere gustura a andra ona. Agartu
eutsan, bada, bere gurari edo deseo loija, promesa emonik etorten
bazan onetara, ez bakarrik pagaduko eutsezala bere senarrari eukezan
zor guztijak, baita bere ifiniko zituala oin onian bere kaudalak. Nok entzun leikez gorroto baga alango promesa labanak? Baia olango lakijoan
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jausten dira ez persona gitxi. Baia ez egizuez sinistu inoz alango promesa ederrik, ez badozuez ikusi gura galdurik zeuben buruak, eta geiago
dana, zeuben arimak. Baia eroateko aurrera kontua, andra onak gizonari erantzun eutsana bere inozentzija andijagaz zan: «Jauna, daukat entzunik S(a)n Paulo Apost(oluak) dinoala, eztaukela andra ezkonduak bere
gorputzegan eskubiderik, edo ezin beragan disponidu leiela […] ezpada. Alan bada, esango deutset guztija neure senarrari». Joan zan, bada,
karzelara bere senarragana eta esan eutsan aren gizonaren pretentsinoa.
Erantzun19 eutsan senarrak: «Zoaz eta esan egijozu gizon orri, geure
konfiantza eta itxoropide guztijak daukaguzela Jesuk(ris)togan, eztabela
Jaun onek iñoz sokorru baga itxiten beragan konfiantzia ifinirik daukana, eta gagozala lenago ilteko gogoan Bera ofendidu baño».
O Kristin[a]u on baten gogoa! Oztaz joan zan arik bere senarren
errespuesta onegaz andria, noz bertan karzelan erijoko sententzijagaz
egoan gizon bat eldu jakan a errespuestia emon eban gizonari, eta esan
eutsan: «Entzun dot zeure emaztegaz euki dozun konbersazino ona, eta
ain exenplu andiko izan da enetzat emaztiari emon deutsazun kontseju
sant[ua], ze beragaitik dinautsut urlija lekuan daukedala ainbeste dirukantidade lurpian edo enterradurik. Ja dakizu ni nagoala erijotzara sententziadurik, eta laster egingo dala enia; alan bada, atxurtu egizue leku
atan albora egiteko luurra, ze laster topaduko dozue. Eskatuten deutsuedan gauzia da, enkomendadu neizuela Jaungoikoari euki deijen nigaz
miserikordija». Alan jazo zan guztija. Emon eutsien erijotza gizon oni justizijak erabagi eban legez; joan zan laster aztu baga andria gizonak esan
eutsan lekura, eta albora eginik luurra, topadu eban ainbeste diru zenbat biar eban bera eta bere senarra egozan premiña edo nezesidade
andirako; pagadu zituzan inori ulartuten emon baga zor guztijak, eta atera eban senarra egoan estutasunerik.
Exenplu onetan dakusue, Kr(i)s(tinauak), ze onirizkun20 agradu
andikoa dan Jaungoikoentzat ezkonduen kastidadia. Onetarako izango
da ondo senar-emaztiak alkar ametia Jaungoikoaren Legiak aginduten
deutsien legez. Esan deutsuet ze ikaragarrizko pekatua dan ezkonduak
fieldadia alkarri galdutia, bada au jazoten da askotan euren arteko errijeltiakaitik21. Gatx da ez aurkitutia nozbait murrialdiren bat senar-emaztiaren
artian, bada onetarik zerbiduko Diabrua benturaz galduteko bakia
euren artian. Eta zer elizteke gero etorri onetarik? Zerbiduko benturaz,
aitu egizue senarrak, zerbiduko da benturaz Diabrua zuek galduteko
19
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zeuen emaztien anditsukerijetarik, porfija edo barritsukerijetarik, zelan
zerbidu zan Job Santuaren emaztiaren biraoetarik, bere pazientzija galdu gura izateko22. Beste batzuetan, aitu egizue zuek andrak, balijeuko
da zuen kontra, zeuen senarren humore eta jeniño ikaragarririk bizitza
geizto bat zeuoi emoteko. Izango da gizon burubako [...], bada zer
egingo da orduan? Eztago beste erremedijorik pazientzija baño. Au da
J(esu)k(ris)tok emon deutsun kurutzia [...]. Orduan arkalen23 kontra
biraoka, gedarka, ez dozue egingo beste gauzerik Jaungoikoak emeko
munduan emon gura deutsuen Purgatorijo, Infernuan [sar]tutia baño.
Eta geijago zuek andrak, jakin egizue egon biar zariela senarren obedientzijan, Apost(oluak) aginduten daben legez. (*)24 O Krist(inauak)!
Alan egiten balitz, eliztike ikusiko a[in]beste Infernuko bizitza senar eta
emazte askok daroiena, eta onetarik datozan kontube[ta]ko pekatuak.
Ikusiko lizteke, bai, nozbait persona ezkonduak euren estaduan (...) leijen kastidadia eldutia beste estaduko personak euki leijenen sarija,
zelan adierazo jakan S(a)n Makarijori. Onetarako bada, persona ezkonduak Matrimoniñoa[k] permitietan deutsiena artu biar daude Jaungoikoaren borondatia egitarren, ba[d]a bere da guztiz konbenidu oraziñoko
egunetan, zelan dirian jai andijak, ba[ita] bere bijilija- edo barau-egunetan,
guztiz garbi gordetia. S(a)n Aug(ustinek) emoten eutsien ezkonduai
kontsejua alan garbi gordetako Paskuetako zortzi egunetan; eta S(an)ta
Heduvigis Poloniako Erreginiagaitik irakurten da alan gordetan ebala
Abenduko denpora guztijan, Garizuma guztijan, urtien lau denporetako
edo karta-denporetako25 egunetan, eta Santuen bijilijetan. Eta alan da
guztiz konbenidu26 egitia beste lagunen borondatiagaz. (*)27
Beste kastidade bat dago alargunena dana, esan dodana legez; eta
au da gordetia au garbitasuneko edo kastidadeko birtutiau bere alarguntasuneko denporan. Dakusguz Eskritura Sagradian alargunak estadu
onetan kastidadian bizi zirianak guztiz alabadurik Jaungoikoaganik,
zelan izen zirian Judit eta Ana Profetisia. Eta Apostolu S(a)n Pablok ain
estimazino andijan eukazan alargun geratuten zirian personak, ze eskribietan deutsela bere diszipulu Timoteori, aginduten deutso honradu deizela benetako alargunak zirianak. Viduas honora quæ vere viduæ sunt.

22
23
24
25
26
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Ostean zuzenduta: izteko > izateko.
Alternantzia: alkar / arkal.
Testu barruko oharra: Efes. 5. Exemplo de S(anc)ta Monica si placet, vide Chevasu. Dom. 2, después de Epif.
Ostean erantsita: karta-denporetako > urtien lau denporetako edo karta-denporetako.
Idem.
Atal horretako albo oharra: Vit. PP. lib. 6, pár. 17. Mapa de Arcano.
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Baia, ze gauza andija izango da ain hondragarrija izatia alarguntasuneko
kastidadia Kristinauen artian, Judeguak bere ainbeste estimazino egiten
beban beragaitik? Alan dakusgu Judit alargun santiari emon eutsiezan
alabantzetan, libradu zituzanian alargun santa onek Holofernes euren
arerijo andijeganik. «Zu zara –esaten eutsien milla bendizino botaten eutsiala Sazerdote guztijak–, zu zara Jerusalengo glorija, Israelko poza.
Egin dozu gauza guztiz andi eta arrigarri bat, baia zergaitik? Maite izan
dozulako kastidadia, eta zeure senarra galdu ezkero eztozulako28 besterik ezagutu gura izen. Onegaitik bada, Jaungoikoaren eskuak sendatu
zaituz, eta beronegaitik izango zara betiko bedeinketua.» Eo quod Castitatem amaveris et post virum tuum alterum nescieris; ideo manus Domini comfortavit te, et ideo eris benedicta in æternum.
Persona alargunak, bada, bere estaduko kastidadia gordetako, ez
bakarrik biar dituz alde egin estadu atan aurrian ifini aleikijezan indezentzijako gauzak, baita bere jatorkeiazanian burura ezkonduak zirianako gustuak bota biar dituez euretan borondatez lotu baga. Onetarako
lagunduko deutsuna izango da apartetia munduko laguntasunik al deien
lanbeste. Bai, Krist(inauak). Galdu dozu zeure senarra, zeure emaztia,
galdu dozu laguna; bada, emon zaitez bakartasunera. Zeure etxian
barruan artu egizu zeure zeregintzat zeure familijen gobiernua, eta
umien29 eta llobena, eurak badaukazu[z]. Apost(oluak) aginduten daben
legez, alde egizuz guztiz munduak opa leizuzen dibersino, jolas eta gustuak; bada munduko gustuetan bizi dan alarguna, bizirik dagoala, dagoala Jaungoikoaren begijetarako illik, dinautsu Apostoluak. Nan quæ in
deliciis est vivens mortur est. Ifini egizu Jaungoikoagan konfiantza guztija, eta eztozula ja gura munduko kontsolazinorik; emon zaitez Jaungoikoaren gauzetara: oraziñora, karidadeko obrak egitera, Sakramentuak
sarri artutera. Quæ autem vere vidua est, et desolata speret in Deum, et
instet obsecracionibus, et orationibus. O zenbat persona orain zu zagozan estaduan Santu egin dira, eta benturaz euretarik asko atarako zuk
daukazuzan baño okasino gitxiagogaz! (*)30 Egizu bada, eurak legez,
euren sari betikoa merezi deizun.
Irugarrenetzat ifini dot dontzellatasuna, au da, gizon edo andra
ezkondubagiak gordetan daben osotasun guztizko kastidadia; baia bera
da lenengoa perfekzinoan. Aita S(a)n Jeronimok neurtuteko geure
modura iru kastidade onein sarija, emoten deutso dontzellatasunezko
kastidadiari eun legezko sarija, alargunenari irurogei legezkoa, eta
28
29
30

Ostean zuzenduta: eztozu > eztozulako.
Ikus 10. oharra.
Testu barruko oharra: Si placet ex de Ama o Judit.
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ezkonduenai ogetamar legezkoa. Kastidade onegaitik bakarrian berba
egiteko, guztiz errazoa geijagogaz artu legiz S(a)n Bernardino Senak arima kasta bategaitik dinozanak. Au da, ze egiten balira ainbeste zeru zenbat dirian itxasoko ur-tangadatxu guztijak, eta zenbat dirian bertako aregarau guztijak, kontu bagako zeru guztionein edertasuna batera arturik
bere, eliztikela kastidade onen edertasunera elduko. Birtute onek geijago eta geiago urreratu[te]n gaituz Jaungoikoagana; eta ifinten gaituz obenik edo mantxarik eztauken Bildotsa Jesuk(ris)to urragorik jarraituteko
estaduan, bada Jaun onegaitik esaten da Eskritura Sagradian daukela
bere janarija lirijoen artian. Baia, zer ulartuten da benetan lirijoen uzenian, ezpada betiko kastidadian bizi dirian alan gizon zein andra dontzellak? (*)31 Alan irakutsi dau Jaungoikoak, egi onen ezaukerarako
askotan birtute onetan aurratu edo señaladu dirian persona santak bota
deijiela euren gorputzetarik guztiz miragarrizko Zeruko usaintasuna,
zelan irakurten dan S(a)n Felipe Neri eta [...].
Baia entzun egizue onetarako S(a)n Julian eta S(an)ta Basilisaren
bizitzian irakurten dana. Gura izanik S(a)n Julianek zerbidu Jaungoikoa
ezkondu bagako kastidade osoagaz, beste aldeti bere gurasoak estututen eudien ezkontzarako. (Baia ezta alan izan biar, Kristinau zarien guresoak; itxi biar dozuez zeuen umiak32 euren esku-esku[a]n33 osoan estadua artuteko, ezpadozue ikusi gura zeuen ganian Jaungoikoaren kastigua34.) Estutasun onetan, bada, S(a)n Julianek biorturik Jaungoikoagana,
eskatuten eutsan agartu leijola bere borondatia. Eta adierazo eutsan
Jaungoiaren Majestadiak egin leijela guresoen esana ezkondutian, bada
Berak emongo eutsala grazija ezkondurik bere gordetako birjinidade
edo kastidade osoa. Artu eban, bada, esposatzat dontzella noble, aberats eta guztiz edertasun andikoa. Eginik eta zelebradurik euren bodak,
eurentzat egoan gela edo aposentua ain biguntasun edo suabitasun
andiko usaiñez bete zan, ze usti eban esposiak egoala lirijo eta guztizko larrosa asko egozan lekuan. Baia ez izanik orduan lirijoak eta larrosak egiten dirian urteko denporia, guztiz arritu edo admiradarik esan
eutsan bere esposoari: «Ainbeste lirijo eta larrosaren miragarrizko biguntasun edo suabitasun sentietan dot, ze beronen edertasunagaz aseturik
emoten deuste naibage edo disgustua Matrimoniñoko gauzak». Orduan
esan eutsen bere esposo Julianek35: «Sentietan dozun usain miragarrija
31
32
33
34
35

Non kokatu argi ez dagoela eta, ez dugu eransketa hau transkribatu: Jakintsu adituen uz[enian].
Ik. 10. oh.
Ostean zuzenduta: esku-esku > esku-esku[a]n.
Ostean aldatuta: kastidadea > kastigua.
Ostean erantsita: Julianek > bere esposo Julianek.
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da Kastidadia ain maite daben Jaungoikoa bera, nok dauko prometidurik betiko bizitzia gorputzen garbitasuna gordetan deudianai». Onegaz
bada, arkal obligadu zirian gordetako Matrimoninoan birjinidadia betiko, eta ordu berian agartu zan bertan Errege baten irudijan Jaungoikoa
arima guztiz eder eta santa askogaz lagundurik, eta euren artian guztijen Erregina dan Birjinagaz. Erregiaren aldeti entzuten zan gei bat esaten ebana esposoaz36: «Bentzidu dozu, Julian, bentzidu dozu». Eta Birjiniaren aldeti entzuten zan beste bat esposiagaz berba egiten ebana:
«Zorionekua zara –esaten eban–, zorionekua zara, Basilisa, alan kontseju santuak jarraitu dozuzena». Alan guztizko glorijan igoro eudien gauba, eta gorderik gero egin eudien promesa, merezidu eudien Zeruan birjinidadiari37 jatorkan glorija neurribagako koroia. Baia, au nok ondo
adierazo leike? Aitu egizue ondo, Kristin(auak): munduan dontzellatasuneko estaduan Jaungoikoari kastidade osoagaz zerbidu deutsianak, daukie birtute oneri Zeruan jatorkan sari eta gloriazko koroe bat, zein eztaukien beste estadutan Santu izan dirianak bere; eztago Zeruan alkarren
enbidijerik, ze ostarantzian usti geinke onein enbidija euki leijiela.
Ondo ezaguturik eukien Santu askok au, eta alan zer egin ez eudien
birjinidadia gordetarren? Santu askogaitik irakurten da lenago gura izan
eudiala erijotzia igaro, bera galdu baño; beste askok itxirik euren lagunen borondatez, ezkondu ezkero be[re] Matrimoninoak opa eutsiezan
delizijak, gorde eudien kastidade osua Matrimonino Santuan.
Exenp[lugarri]. Eta zenbatek au lorau ez galdutarren emon deude euren
gorputza eta bulerra ezpatara, kutxillora eta martirijoko instrumentuetara? Eta zenbat dira egunian-egunian, azkenengo esatarren, munduaren
denpora galdu oneitan bere it[xi]ten dituezanak munduko konbenientzija, hondra, maijorazgija, eta erreñu osuak bere, ez galdutarren birjinidadiaren miragarrizko Zeruko koroia? A Krist(inauak)! Dakije oneik guztijok Matrimoninoko permisinoa dala gauza santa bat arturik Jaungoikoaren glorijerako, eta Matrimonino Santuan zerbidu leijela Jaungoikoari;
baia dakije bere ze perfekzino andijagokoa dan kastidade osua eta ze
sari miragarrija da[u]kan Zeruan. Alan bada, esan biar dot azkenengo,
kastidade osoa edo birjinidadia gu[ztiz] dala ain andija, ze ez eban bera
gordetako Jesuk(ris)tok agindurik edo mandamenturik ifini, baija bai
exenplua, zelan dino[a]n S(a)n Anbrosijok S(a)n Pablogaitik. De virginibus præceptum Domini non habuit sed exemplum.
Bai, Krist(inauak); ainbeste exenplu ifini deusku geure aurrian birtute onen edertasuna adierazoten deuskuna, ze eurak dira asko sartuteko
36
37

Idem.
Geuk zuzenduta: brijinidadiari > birjinidadiari.
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guztijok beraren amodijo andi baten, eta des[e]etako eukitia bera eta
gordetia betiko. Eta onela da zelan ja au kastidade osoa[u] ezin euki leijenak, edo ezkondu zirialako, edo bestela galdu eudialako, euki leijela
bere merezimentu andija. Au da, gura izatia asko[k] egon kastidade osoan, bera baleukie izanik alan Jaungoikoaren borondatia, ofrezi egiteko
Jaungoikoari, bada gurari oneg[az] mereziduko daude asko; zelan pobria
danak, eta agaitik limosnarik ezin egin dabenak, euki leike orregaitik
meritua, limosnia egiteko daukan gurari edo borondatian baleuko zegaz.
Baia zorionekua zu, bazagoz oraindo bera gordetako eta ofrezi egiteko
Jaungoikoari denporan. Gogoratu zaitez, bada, au lora ederrau galdu
baga gordetian. Eta gogor badiratxazu, aitu egizu: ezin egingo dozu zuk
beste ainbeste persona, gizon eta dontzella delikadak egin deudiana? Tu
non poteris q[uod] isti et istæ? Eta bardin dinautsuet orain onen ganian
beste estaduetako persona guztijai, nai ezkonduai, nai alargunai; au da,
gatx badiratxazue zeuben estaduak bakotxari bere moduan eskatuten
deutsen garbitasuna gordetia, aitu egizue zenbat eta zenbat zu legez persona argalak bizi dirian euren estaduko kastidadian, p[i]su eta kontsolazino guztijagaz dabiltzezala Jaungoikoaren zerbizijoan; ezin egingo dozu
zuk, [ba]da, oneik eta oneik egiten deudiena? Tu non poteris...?
Egija da, Krist(inauak), tentazinoak edozein estadutan aurkituko
diriala kastidadiaren kontra; eta ez gitxiago benturaz Matrimoninoan,
zelan adirazoten daben S(a)n Fran(zis)ko Salesek. Baia sendatasun eta
animua euki biar dogu tentazino oneitan. Betiko gerra bat da gure bizitzia Luurrian gagozan artian; alan animuz artu biar doguz biar dirian
armak gerra onetarako. Onetarako arma guztijen artian lenendiko edo
printzipala da orazinoa; ezin inok kastidadeko doarija euki leike ezpadautso Jaungoikoak autortuten, zelan dinoan Espiritu Santuak; alan
bada, eskatu biar deutsagu Berari au grazijau. Onetarako izango da
ondo bere artutia Maria Santisimari debozino biotzeko bat sarri egunian,
baia geiago tentazinoa agartuten danian ofrezidu bere biotza graziazko
Ama oni; ondo da bere tentazino denporan eskatu sokorrua Aingeru
Zaingilla edo Guardakoari. Salva nos Domine, peritius... (Div. Bern.).
Baia biar dana egin, urrin egitia pekaturako okasinoetarik, bada osterantzian ez dozue inoz kastidadi[a] gordeko ezenbere estadutan. Zertxuba[i]st mortifikazino artutia da onetarako bere guztiz gauza andija, ja
dala Eleiza Santiak agindurik daukazan barau[a]kaz, ja bere bakotxak
bere konfes(orien) kontsejuagaz, kendurik bere gorputzari pekatu baga
bere artu leizen gustuak. S(a)n Paulo Ap(ostoluak) kastidadia gordetako
kastigadu biar beban gorputza, zer egin eztogu biar bestiok? Ardaotzallak zarienok printzipalmente kontuz ibili biar zara, eta geiago andrak,
bada ardaoa da luxurijaren gazigarri bat legez. Nolite inebriari vino in
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quo est luxuria. Baia zer dan guztiz konbenidu da sarri konfesetia eta
komulgetia, arturik onetarako konfesore jakintsu bat. Eta berak irakutsi
deutsuen legez ondo al badaizue, ordu laurentxu38 bet emon sikiera
egunian pentsetan edo erijotzian edo Infernuko pena ikaragarrijetan;
edo ordu lauren bat ezin atera badozue bere, ekarri nozipeñian burura
aek penak, edo bai guztijen artian Jesukristoen Pasino Santua, alan bere
debozinoagaz tentazinoak bentzietako. Ermuko Guresu Santuen bizitzetan irakurten da, ze izanik Sara Abadesa Santia amairu urtian guztiz tentadua Demoninuaganik, ez eutsan orregaitik eskatuten Jaungoikoari
libradu leijela pena onetarik39, ezpada eskatuten eutsazan emon leiola
bera eroateko indarra eta grazija. Izanik egun baten guztiz andijagoa
tentazinoa, eta ifinirik geure arerijo Diabruak bere aurrian munduko
gustu eta banidadeak, itxun zan Santia s(an)tokristo baten oñetan eta
egin eban eskarija edo oraziño ain debozino andijagaz, ze bentzidurik
Diabrua asi zan gedarrez: «Sara, Sara, zuk bentzidu nozu». «Baia ez nik
–erantzun eban Santiak–, Jesuk(ris)to neure Salbagillia izan da zu bentzidu zaituzana.» Bada ja, Krist(inauak), etxun gaitezan guztiok bere oñetara. (*)40
O neure arimiaren Esposo maitia Jesus! Begiratu dogu ondo zer egin
eban Berorrek artutarren esposatzat gure arimak. Askotzat badaukagu
Jakob Patriarkiak zazpi urtian Rakelgaitik egin ebana, zer esan biar eztogu ogeta amairu urtian Berorrek egin ebanagaitik? O neure arimia!, biortu zaitez zeure deskantsura, zergaitik ze Jaun onek on andijak egin deutsuz. Convertere anima mea... Bai, begiratu deigun gure arimak esposatzat artutarren jaijo zan egunerik eztabela deskantsurik artuten, gau ta
egun dabil gura billa. Baia, zer egin ez eban eldu jakanian bere Aita
Eternoagana joateko denporia? Ordura artian bere ainbeste amodijo irakutsi zeuskun, orduan zan nok erakutsi eban ez eukala neurririk bere
guganako amodijoak, ez eukala azkenik. Eta au ondo irakutsi gura
badogu, begiratu deigun Jaungoiko Egiazkoa dana, eta mundu guztijaren Egillia eta milla mundu berba bategaz gura baleu egin aleikezana.
Begiratu deigun, dinot, gure arimakaitik41 Kurutzeko erijotzara sententziadurik; begiratu deigun ikaragarrizko pena eta tormentu artian bizitzia
emoten dabela gugaitik eta gure salbazinoagaitik. Zerurik jatsirik bost
milla azotazu ikaragarri eta geiago deskargetan daude bere gorputzen
ganian, ikusten jakazala ja azur guztijak eta luurrera aragi-zatijak jausten

38
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Idem: lairuntxe > laurentxu.
Idem: onterik > onetarik.
Atal horretako amaiera oharra: El C(ris)to.
Jatorrizkoan: arimakgaitik.
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diriala; irurogeta arantza gogorregaz jositen deutsee bere buru santua,
geratuten dala olan odolezko erreka bat eginik. O zelan esan leijon
orain dala gure arimen odolezko Esposo! Sponsus sanguinis tu mihi es.
O amodiozko Jauna eta amodijoaren su bizija!
Zeure burua daukazu alderantza ifinirik gu entzuteko eta emoteko
bakeko mosu bat, zegaz pekatarija konbidetan dozu zeure amodijora,
besoak zabaldurik gu laztanduteko, bulerra idigirik zeure biotzian geu
artuteko, oñak josirik geu itxoroteko eta ez inoz guganik urrinduteko.
Onan zeugan dakusgun guztijak garoaz zeure amodijora. Zelan bada, ja
aztuko zaitut? Zelan aztu zinaike ja pekatarija? Gurako dozu, pekatarija,
orain zeure arimia ainbeste neke, biar, izardi eta odol kosta jakona bere
esposatzat artuteko, gurako dozu, dinot, entregadu Diabruari esposatzat?
Bada au egiten dozu emoten zarienian aragizko pekatura, tokamentu loi
eta zikinkerizko gauzetara. Bota dozu ordu berian zeure Esposo maiteau, eta artu dozu atakotzat Diabrua bera. O negargarrizko gauzia! Zelan
bada, alan egin badozu, ez deutsazu ja parka eskatuteko biotzeko min
andijagaz lotsaturik zeure Esposo maitiari? Fieldadia galdu deutsezulako?
Baia neuk egingo dot zugaitik. Bai, neure arimiaren Esposo maitia. Artu
begi lotsiak neure arpegija, ainbeste bider galdu deutsedalako Bautismo
Santuan emon neutsan fedaste edo desposorioko berbia. Ain ederrik ifini eban Berorrek ene arimia, alangoa zan desposorio onetarako jantzi
eutsan gala zurija, ze eginik ainbeste zeru zenbat ur-tangada dagozan
itxasoan, guztijen edertasuna bere ezan bere edertasunera elduten, zelan
dinosten Berorren zerbitzaille andi S(a)n Bernardinok. Baia itxi nendunian Berori pekatuagaitik, biortu zan ain loi, ain ezañ, ain ikaragarri, ze
mundu guztiko loitasuna eta ezaintasuna ezta ezer berien aldian. O
zelan au ondo ikusten banendu, ilgo nitzatekien bere damuz! Zelan
bada, orain alan enaz egingo? Zelan neure biotza ezta urtuten damuz?
O neure Esposo maitia Jesus! Zelan ifini dodaz begijak, kendurik berorreganik, luurreko astasunian, luurreko ezeberezian, luurre[ko] gauza
atsituetan? Ez jat, bada, orain geiago geratuten negar egitia baño. Negar
egingo dot, bada, negar egingo dot, itxoroten dodala miserikordija. Onetarako esango dot: Neure J(esu)k(ris)to, etc.
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Viva Jesús
Spiritus Domini super me ut mederer contritis corde,
et prædicarem captibis indulgentiam, clausis apertionem. Is. 61, 1
Lenengo guztijoen Aita Adanek pekatu egin ezkero, munduba gizonentzat etxandi bat legez Jaungoikoak egin ebana, biortu da beretzat
deserriko edo destierruko karzela gogor bat; bere gorputza bere pekatuba baño leenago izate eta graziazko doaiñez jantzirik zana, arimiantzat
jauregi edo palazijo eder bat non erregina bat legez aginduten eban
zorioneko almena edo poderijo bategaz. Pekatu egin ezkero, geratu zan
ilkor edo mortal eginik eta presondegi edo karzela ilun bat legez, non
arima tristia zizpuruz minduten dan. Alan guztijok daukagu zer esan
Apostoluagaz: «Zorigaiztoko gizona ni! Nok libre ifiniko nau erijotzazko
gorputz onetarik, Jesukristoen grazijak ezpada?». Quis me liberabit a corpore mortis huius? Alan ziñoian Apostoluak Jaungoikoen semeen libertadera joateko, eta askaturik gorputzen itsaskarri edo prisiñoerik Jesukristoen Erreinura elduteko gurari andi bategaz. Cupio disolbi et esse
cum Christo. (*)1
Baña askoi, erijotziak gorputzaren prisinoerik libre ifinten dituezanian, emeko bizitzaren biar eta nekien kontsolagarri au berau euki biar
leukianian, zer jazoten jakee euren pekatuen penan, ezpada itxi deudien
gorputzaren presondegi edo karzelarik beste gogorrago batera joan biarra baño? Bada, entzuzube pekatuagaitik beste munduan Jaungoikoak
daukezan karzela edo arimak tormentatuteko lekuak, Doktrina Kristianiak irakasten dabena legez. Euretarik bat da non pekatu mortalian ilten
dirian guztijak dagozan demoniñuakaz batera ezin usti leikezan beste2
tormentuak igaroten, eta non eztagoan beti-betiko (...)tasuna eta tormentuba baño; eta au ulartu gura dogu geijenez Infernuen izenian. Baña
askotan Infernuen izenian ulartuten da bere, Jesukristok bere erijotzia1

2

Ostean ezabatutako esaldia: (...) edo miserijen eta biarrien kontsolagarri libre ja
gorputzagaz, (...) euki biar leukianian, zer jazoten jake euren pekatuen (...) ezpada?
Geuk zuzenduta: bere > beste.
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gaz pekatuen zorra pagatu artegiño grazijan il zirian guztijak egozan
lekuba, non ez eukeen aeek arima justu eta santuak min edo penarik,
ezpada egozan bake andijan itxaroten Jesukristok egingo eban Erredentzioa. Eta leku onetara esan gura dogu jatsi zala Jesuk(ris)to, Kredoan
dinogunian jatsi zala Infernuetara Jesuk(ris)to, au da, ez betiko kondenadurik dagozan lekura, ezpada aek arima justubak egozanera, eurak
bertarik aterarik eroateko beragaz Zeruetara. Beste leku edo karzela bat
dago zeini esaten jakan Purgatorija, nora doazan grazijan il dirianak, zerbaist badaukie oraindo parkatu jakeezan pekatuakaitik3 pagatuteko; eta
emen dagoz ez betiko Infernukoak legez, ezpada euren pekatuen azkenengo zorra pagatu artian.
Onetarako jakin biar da Pekatu mortala egiazko penitentzijagaz parkatuten danian, Infernuan (penitentzija egin ezpalitz) pagatuko biar
zana beti, biortuten dala eraldizko edo denporazko penan; eta au pagatu biar da edo mundu onetan obra onakaz, edo Purgatorijoan tormentu
ikaragarriekaz, Florentziako eta Trentoko ziudadeetan batzandu zirian
aitak dinauskuna legez. Bardin bere Pekatu benialari jatorkan denporazko penia erremedijo baga pagatu biar da emeko munduan edo bestian.
Orregaitik dinausku Jesukristok konpondu gaitezala geure kontzientzia
salatzalle edo akusadoriagaz, komuta dogula a lekuba norik eztau urtengo iñok pagatu artian azkenengo marabidija. Baña izen arren au egija,
orregaitik bere aek arimak sokorrua artu leije, geuk eurakaitik4 egiten
doguzan obra onakaz; bardin zein gorputz bateko bizakaiak edo zatijak,
S(a)n Buenab(enturak) dinoana legez, zeintzubek gorputzagaz batzandurik dagozan artian igarturik edo illik ezpadagoz, artuten dabe gorputzaganik, edo obeto esateko arimiaganik, birtute eta indarra. Eta dino
S(an)tu glorioso onek, geure sufragijoak etondu edo probetxatu arren
defuntuai, baña batzuei geiago eta beste batzuei gitxiago etondu edo
probetxetan deutsiala, zelan dirian geiago edo gitxiago illen merezimentuak eta bizijen karidadia.
Mezako sakrifizijo santuba, orazioa eta limosnia dira iru gauza zeintzuekaz bozkariatu eta sokorritzen doguzan Purgatorioko arimak, eta
iruragaitik oroituten dau Aita S(a)n Augustinek. Mezako sakrifizijo dinot
lenengo; sakrifizijo ikaragarrija non Jesukristo bera dan sazerdote lenendikoa edo printzipala, eta bardin da bere jau(...) (...)ma edo gugaitik Aita
Eternoari (nogaz Jaungoiko dan partez da guztijan bardina) ofreziten
dan ofrenda suabetasun andikoa. Ondo ezaguturik eukan S(an)ta Monika S(a)n Augustinen Ama gloriosiak sakrifizijo santu onetan arimak aur3
4

Jatorrizkoan: pekatuakgaitik.
Idem: eurakgaitik.
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kituten eben sufragijo andija; alan ilteko ja dagoala dinotsee Navigio eta
Agustin bere seme bijai: «Ez egizube ni il ezkero ene gorputzaren ardurarik euki lurra emoteko edozein lekutan, bakarrik eskatuten deutsubet
ene komuta izan zaitiazala Jaungoikoaren Altarara elduten zareen leku
guztietan». Tantum illud vos rogo ut ad Domini Altare memineritis mei
ubi fueritis. Orazinoa dala esan dot beste sufragijo eta sokorru bat arimentzat; eta orazinoen izenian ulartu gura da[din] piedadeko obrak
bere, indulgentziak eta Altaran artuten dogun komunino(...). Limosnia
da irugarrena; eta onetan teologuak sartuten ditue miñaridun edo penako obra guztijak, zelan dirian barauak, boto ondo kunpliduak, eta berba baten, edozein biar edo neke Jaungoikoagaitik pazientzian eroanak,
bidago edo peregrinazinoiak bere, eta iñoen gauzen biurtzea edo errestituzinoia.
Baña one[i]n berben ganian esan biar dot S(a)n Bernardinogaz, obligadurik edo premesiturik dagoanian bat edo testamentuti edo beste
edozein modutan arimai, ez bakarrik lap(...)rija egiten dau; egikaritu edo
kunplitu ezpadau egiten dautsan obligazi[norik], baita bere da salkindari edo traidorea arimai; eta euren kodizijagaitik egunerik egunera atzeratuten deudianak satisfazietia, eleizai, ospitalai, pobre[ai] eta beste piedadeko gauzai itxi jakiena, lapur kruelak eta sakrileguak dira (...)ne santuetan. Eta Kartagoko ziudadian batzandu zan Laugarren Kontzilijo
onetako deslaituakaitik5 diño diriala arimen erijotzazalleak. A Katolikua!
Geure gorputzeko bizakai edo mienbruak guztijak alkarri lagunduten
deutsee, Apostoluak dinauskuna legez; eta euretarik bat geixorik badago, gura deu[tse]e bestiak sokorru emon. Eta itxikoguz guk sokorru
emon baga aek anima santak, zeintzubek karidadiak eta Eleiziaren batasun edo unidadiak egiten d[aben] gugaz gorputz mistiko baten bizakai
edo mienbruak? O zelan esan negijen I[sai]as Profetiak legez, natorrela
gaur biraldurik Jaungoikoaganik, nok eztau gura Bera desarmatu legijen
biterteko baten eskarija baño! Spiritus Domine super me. Natorrela bialdurik Eleiza Santiaganik, Ama ain biguna eta ard[u]ratsua bere semiakaz,
ze ez dituz aiztuten il ezkero bere; eta natorrela azkenengo bialdurik
kautibo, arrapaturik edo prisionera dagozan aek arima tristiakanik6,
noen kausia artu dot eta noen fabore gura neuke arrarazo zeuben biotzai, sentiera erakide edo konformiak Jaungoikoak artuko daben agradu
onari, eta zeubok aterako dozuen etontza edo probetxuari. Ut mederer
contritis corde, et prædicarem captivis indulgentiam, clausis apertionem. Gauza bi zeintzubek gura dodaz begiratu degizuezan, eta zeintzu5
6

Idem: deslaituakgaitik.
Idem: tristiakganik.
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bek emongo daben sermoi guztijaren lana zati edo puntu bitan: lenengoan, bada, irakutsiko deutsuet proximuaganako piedadeko obren
artian dala Jaung(oikoen) aurrian guztiz grazija on andiko bat Purgatorioko arimai sokorru egitia; bigarrenian, bera dala nondik atera ginaijen
probetxu eta irap[a]zi andiena geure arimentzat. Begiratutia Jaungoikoak guztiz grazija onagaz arima Purgatorijokoai egiten jakeen sufragijoa
eta beratan daukagun interesa, izango dira motibu estuak zeiñekaz alegiña egingo d[ot] berba bitan eroateko zubek aei arima triste, kautiba eta
presa dagozanai, egitera merezi deben gozakaide eta librantzara. Ut
mederer contrit corde et... Aurrera ene sermoia eroateko biar dot Espiritu Santuaren lag[un]gite eta grazija; eskatu deijogun bere Esposa Birjiña
Santisimia biterteko ifinirik, esaten deutsegula onetar[a]ko Aingeru S(a)n
Gabrielegaz: Abe Maria.

Spiritus Domini super me ut mederer, etc.
UT SUPRA
Biar banendu orain erakutsi hereje azartuen kontra, geure obra onak
defuntuai dakarreijoen probetxu eta sokorrua, eta onelako sufragijoak
Jaungoikoen aurrian daukeen onirizkun edo azeptazinoa, itxirik Eskritura Sagradiak doktrinau irakasteko daukezan uketu ez legizen testimoniño eguzkija legez argijak, eneuke ekarri baño Eleiza Santiak bere lenengo denporetarik euki daben siniskera edo fedia. Eleiza Santiak, Apostoluak ziriala onetan maesuak, (S(a)n Juan Krisostomok dinoana legez),
egitia sakrifizijo santuban defuntuen komutea edo memorija, eta ifintia
anbeste orazino, zeremoniña eta sufragijo euren sokorrurako, zer erakusten dau ezpada aek arima santakaitik7 Jesukristok, noganik au ikasi
eudien Apostolu Santuak, dauken arduria eta eurakaitik8 egiten diriaden
sufragijoen doandego edo rekomendazioa? Baña, ze ardura andiagaz
gorde dau Eleiza Santiak bere maesu Apostoluakanik9 artu eban siniskera onen deposituba? S(a)n Klemente Aita Santuak, eta S(a)n Pedroen
ondorengoen edo lenengoko bere suzesoreen arteko bat, eskukitu edo
matenitzen dau bere autoridadiagaz zelan berak artu eban; Tertulianok
eta Klemente Alexandriakoak au berau irakasten dabe. Siniskera onek
euki dituz beste anbeste eskudatari edo defentsoretzat S(a)n Zipriano,
S(a)n Atanasio, S(a)n Jeronimo, S(a)n Augustin, eta izentaduten ez doda7
8
9

Idem: santakgaitik.
Idem: eurakgaitik.
Idem: apostoluakganik.
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zan denporen faltiagaitik beste guztiz askogan berau izan zan S(a)n Zirilo bijen fedia, S(a)n Juan Krisostomoen doktrinia, S(a)n Gregorijo guztijen aditzea edo pentsamentuba, S(a)n Bernardo eta S(a)n Buenabenturen debozioa…
Eztot gura izan artu urrunagorik gauzau, baña ikusiko zeunkie
orduan zelan munduaren asikerarik egon dan beti arima onak denporaz
geraturik dagozanen lekuaren zerbaist ezaukera. Ikusiko zeunkie zelan
Jentilginokoak begiratuten deben errelijiñoko egintza edo akziño bat,
euren defuntuakaitik10 egiten dituez amoraziñoak; bertan ifiniko liztekez
zeuben aurrian Judeguak sakrifizioak egiten euretarik il zirianen deskantsu osorako, zeiñen testimoniño ezauna da ez bakarrik Judas Makabeoen arteko kapitae txit balientea, baita bere euren guztiz antzinako
zeremoniñak daukezan Mazaor geijamoten dan librua, gaurko egunian
bere euren artian daukiena. Alan bada, defuntuakaitik11 sufragijoak egitian, egiten dogu, (beste doaina edo espiritu bategaz bada bere), denpora guztietan eta izate guztiagaitik, (zein dan egijen boza), egin dana.
Guztiz urrin gagozala Jentilen superstiziotarik eta Judeguen piedade
moldakaitzarik12, artuten doguz Egiptoko basuak sakrifizijoa egiteko
Israelgo Jaungoikoari; au da, egiten dogu eurak bere egin eudien gauza
bat, baia egiazko [...]. Baña orain, Kat(olikuak), badakigu eztagoala
Jaungoikoentzat agradu andijagoko sakrifizijorik, karidade eta miserikordiakoa dan baño. Dudarik ifini ginaike, Purgatorioko arimakaz egiten
doguna dala obra on guztien artian Jaungoiak guztiz grazija onagaz
begiratuten dabena? A Kat(olikuak)! Errege guztiz poderosu batek baleuko bere adiskida andi bat preso hazienda errialari dautsen zorragaitik,
eta balego beste aldeti dispentsadu ezin leukian lege estu bat eragozten
dabena urteitia karzelarik pagadu artian azkenengo marabedija, eliztike
guztiz Erregen agradukoa izango, pagetia al deijen batek bere adiskidiaren zorra, ez joateko onela legien kontra eta libre ifinteko adiskida andija? Bada, zer dauko zerikusi munduko errege batek bere adiskidiari euki
leijon amodijoak Jaungoikoak Purgatorioko arimai deutsanagaz? Jaungoikoa gizon guztiakaitik13 egin bazan gizon bere, eta padezidu beban
ikaragarrizko erijotzia eurakaitik14, baña orregaitik bere Purgatorioko
arimak dira zeintzubek merezidu eutsien arreta edo atentziño señalatu
bat. Eurak dira bere ardi maitien artekoak zeintzubek adituten debe bere

10
11
12
13
14

Idem: defuntuakgaitik.
Idem.
Albo oharra: Significa ‘grosero’.
Jatorrizkoan: guztiakgaitik.
Ikus 8. oharra.
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boza; eurak dira bere esposa maitiak zeintzubekaitik15 anbeste igaro
eban ogeta amairu urtian Jesukristok, Jakob Patriarkiak Rakelgaitik baño
euki eban antsia geiagogaz. Baña, o Jaungoiko guztiz andija! Ze aurkara edo oposiziñoe egiten deutseen, gure esate-moduan, berorren justizijak berorren miserikordijari! Berorrek ametan dituz, eta Berorrek kastigatuten dituz. Gura leuke egin aita amoroso baten ofizijoa bere miserikordijaren aldeti, baña ezin egin dau juez artezena dan justizijeneti. Izen
arren guztialduna, bere justizijak atzeratuten dau artuteko bere glorijeko
aek arimak, zeintzubek bere miserikordijak markatu dituz graziaz eta
semetzat artzeako señaliagaz.
Guk egiten doguzan sufragijoak dira, bada, zeintzuekaz ateraten
dogun Jaungoikoaren miserikordija biktoriagaz; baña bere neurtarte edo
deretxo guztijak justizijak galdu baga, eurak ifinten dabe aek arima maitiak Jaungoikoari deutsan zorra pagaduagaz bakian, geure esaterako,
miserikordija justizijagaz. Ze grazija onagaz eztau, bada, begiratuko
Jaungoikoak a obrea, zein dala biterte ain kabal egiten dan bere borondatea? Baña geiago ora[i]ndo: ze agradukoa ezta izango, glorija andija
Berari emoten deutsen obra bati? Aek arima santak ezin ezagutu leie
ondo Jaungoikoaren ontasuna dagozan iluntasuneko lekuban, zelan
ezagutuko deben elduten dirianian argizko eta atseginezko ziudadera;
ezin kantadu leijoe Jaunari alabantzako kantzinoia erbestian dagozala,
zelan kantaduko deben elduten dirianian Zeruko Sion santara; ezin euki
leie fede eta esperantziagaz dabiltzezan artian Jaungoikoaganako amodijo ain urtu eta laztana, zelan eukiko deben karidadiak erreñaduko
dabenian bakarrik. Alan gure sufragijoak aurratuten de[be] ae[k] arima
santeentzat Jaungoikoaren ezaukeria, eroanik eurak argidore edo ilustraziñoko lekura; aurratuten debe Jaungoikoaren alabantzia, eroanik aek
arimak primeza edo herentzia eureneko errira; aurratuten debe Jaungoikoaganako amodijo estuba, er[o]anik karidadeko erreñura.
Egija da eztaukela gure biarrik bere zorionerako Jaungoiko Guzialdunak, bada beraganik dauko zorion guztija; baña izanik bere izatez
ontasuna bera, eta eukirik [bera]gan neurri bagako ondasunak, da bere
glorija eurak zabaldutia eta komunikadutia bere zoriona kriaturai. Onetarako egin zan gizon, eta merezi eban guretzat a betiko doaia edo ditxa sobra andiagaz; baña biar da gu[k] obra onakaz urreratu edo aplikadu degiguzan geugana bere merezimentu[ak], eta eztagozana legez aek
arimak au egiteko egoitza edo estaduan, dauka[guna] guk geure obra
onakaz Jesukristoen Pasinoari aen arimen aplikazinorako falta jakana

15

Jatorrizkoan: zeintzubekgaitik.
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bete deigun, S(a)n Paulo Apostolua espliketan dana legez. O miragarrizko gauzia egiten doguna, arima bat Purgatorijorik geure sufragijoakaz
ateretian! Eta nok ezagutu legi ondo obra onen anditasuna? Trinidade
Santisimiari lagunduten deutsagu arimiagaz egiten daben fedaste edo
desposorijo laztanian; Aita Eternuari bere glorijerako lendaukera edo
predestinazinoa lasterrago egikaritu edo kunplidu din; Seme Jaungoikoari bere Erredentzinoiak ekondea edo efektuba euki daijen; eta Espiritu
Santuari bere elekzinoia eta borondatia egin din. Jaungoikoen amodijo
puska bat daukenik, bada, izango da nagi egiteko al daijen sufragijoa
Purgatorioko arimakaitik16, ezaguturik dala ain bere agraduko andiko
gauza bat? Baña alan balitz bere, zein ez dot usti, gitxienez obra onetatik aterako dozue[zan] irapazijak edo interesak bera egitera mugitu edo
mobidu biar zaituez. Eta au sermoiaren...
BIGARREN ZATIJA
«Errege asko –esaten eutsan Job Santuari bere adiskida batek– Bera
kontsoladuteko daukaz lenengo Jaungoikoak itsaskarri edo prisinoetan,
eta euretarik eregiten ditu erreñuko jargoira edo tronura.» Baña nortzuk
diriala usti dozue oneik, ain andiki baña kautibo, prisinoetan katigaturik
baña ain ur dagozanak erregetzat koronaduteko? Ez deritxazube dirudiela benetan Purgatorioko arimai? Bada izar ilundu batzuk legez eztabe
itxaroten Jaungoikoen justiziako eguzkijaren erraijo bat baño, urrindurik
eurak estalduten dituzan odaija, agartuteko ederrago eta argijago iñoz
egon dirian baño. Libre orduan argigea edo eklipse eta iluntasun guztirik, erreñaduko dabe almena edo poderijo eta balimentua, zelan orain
bere erreñaduten deben daukien geroko destinu eta merezimentuan.
Bada, orain zer egiten eztabe emeko munduko goienik edo puestu eta
hondrak gura dituezanak, lagunduteko printzipen bateri erreñuren bat
irabazten, esperantziagaz ze errege koronadurik eztituzala aiztuko atara
elduteko eskuba emon eutsianak? Eztabe parkatuten ez biar ez neke, ez
erijotzako pelleburuai, ezaukeriagaz ezin obeto enpleadu legizela bere
izardi guztijak. Baña, zer usti dozue egiten dogula geure limo[s]na, geure barau eta beste obra on Purgatorioko arimakaitik17 eginakaz, ateretan
doguzenian bertako kalabozotarik, eta idigiten deutsaguzanian Zeruko
atiak? A Kat(olikuak)! Ifinten dogu modu bat[en] erregen urrezigor edo
zetroa euren eskuetan, eta koroia buruan, eta orregaitik ifinten doguz
obligazinoe estuban egiteko gugaitik egunen baten beste anbeste. Ezta
16
17

Idem: arimakgaitik.
Idem.
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au izango, ez, au euren memorijera ekartia. Ezta egongo zer esan eurai
Josef Ka[s]toak Faraonen zerbitzalliari esan eutsana Erregen grazija aztiatu18 edo pronostikadu eutsanian: «Memorijan euki naizu zeure zorionian,
eta zelan orain emoten deutsiadan atzendua edo akabera zure desgrazija guztiai, alan zuk bere orduban emon degizun eniai». Memento mei
cum bene tibi fuerit. Eztago au zetan esan eurai, ez, fideldade geiagogaz
euren estadu zoriontsuban Faraonen zerbitzallia baño, zein denpora-zati
baten aiztu zan; eztituez galduten begi arterik glorija atara elduteko
lagundu eutsianak, eztira aiztuten pagetia sobra andiekaz egin eutsien
mesedia.
Ez zaitiez, bada, bildur izan galduko dozuezala arima aekaitik19 egiten dozuen sufragijoak, ustirik eztaudiela ja zubekaitik20 balijo izango
eurakaitik21 ofrezi dozuezan obra onak. Urrin zubekanik22 asmu au:
norberagaitik ofrezi edo apliketan dituzanak egiten dituzan obra onak,
egija da aurkituko dala eurak dauken baloriagaz erijotzako orduban;
baña ofrezidurik karidadiagaz arimakaitik23, ez bakarrik aurkituko dau
karidadeko obra oneri jatorkan meritu andija, zeini erantzuten deutso
beste anbeste glorijaz, baita bere aek arima santak nortzuei aplikadu
jakien obra ona urtengo dabe fijadore eta geiago oraindo dana
Jesuk(ris)to bera, nok artzien dau beragaz egin balitzan legez Purgatorioko arimakaz egiten dana. Quod uni ex minimis meis fecistis mihi
fecistis. Eta benetan, egarri dan bateri emoten jakan jarro bat ur Jaungoikoen izenian ezpada geratuko sari baga Jesukristok berak prometidu
euskun legez, ze sari eztau mereziduko bere aurrian Purgatorioko arimai egiten jakien sokorrubak? Lar luzetuko nitzateke au ondo erakusteko, lotuten banitz adierazoten arima aek dagozala premia-premiarik
estuenian bertan igaroten dituezan tormentu ikaragarrijakaitik24. Enaz
geratuko ifinten zeuben aurrian euren irudi edo imajina benetako bat, erakutsirik zelan dagozan munduko su guztijak batzan ifinirik25 bere baño
erretako birtute geiago daukan su ikaragarrizko batganik estaldurik.
Baña ez leije bere oneik irudi guztijok irakutsi askozaz ango pena
eta tormentu guztijak, zeintzubek dira ain ikaragarrijak, ze eztaukie zerikusi eurakaz emeko munduan igaro leitekezan andienak, S(a)n Agustinek
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Geuk zuzenduta: eztiatu > aztiatu.
Jatorrizkoan: aekgaitik.
Idem: zubekgaitik.
Ik. 8. oh.
Jatorrizkoan: zubekganik.
Ik. 16. oh.
Jatorrizkoan: ikaragarrijakgaitik.
Geuk zuzenduta: ifiniti > ifinirik.
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dinoana legez, ezta guk pentsadu ginaizan guztijak bere, S(a)n Zesariok
eta Beda Beneragarrijak bardin esan eudien legez. Bada zenbat premiña edo nezesidade andiagoan dagoan persona bat, izanik anbeste andiagoa S(a)n Bernardino Senakoak dinauskuna legez berari egiten jakan
obra ona eta jarraikiro berari jatorkan sarija, ezagutu ginaike guk ondo
Purgatorioko arimai egiten jakan sokorru gitxienak bere Jesukristoganik
artuko daben sari eta galardoen anditasuna. O zelan sinistu geinkian
S(a)n Anbrosijok dinoana: edozein gauza piedadeko egiten doguna arimentzat, biortuten dala geure meriturako eta eun bider geituturik il
ezkero topaduko dogula! Ondo estu aurkituten zan Eliseoen denporako
alarguna ez eukalako zegaz pagadu bere zor-arkijenai, zeintzuek ez eutsien onegaitik bakian itxiten. Baña Profeta Santuak itendu eutsen eukenez etxian diruba egin leijon gauzarik, eta erantzunik alargun koitadiak
ez eukala bada orijo apur bat baño, agindu eutsen eskatu leijiela auzoai ontzi edo basija uts batzuk eta bota leijela euretara eukan orijo puskia. Probetxu gitxiko kontsejua usti eukian zala Profeta Santuena aurratuteko alargunen fortuna, baña jazo zanak beste gauza bat irakutsi eban.
Egin eban alargunak Profeta Santuen esana; bota eban auzoen basuetan
eukan orijoa, eta bere jatekorako asko ezana gorderik bere etxeko basuban eukanian, anbeste askotu zan auzokoenatara bota ebanian, ze
beretzat eta bere zorrak guztijak pagetako asko izan eban.
Bada, Eliseo Profetiak alargunari esan eutsana dinautsubet nik orain:
bildur bazaree zor asko daukezuela zer pagadu Purgatorijoan, mezak,
baraubak, limosnak ifini egizubez auzoko basuetan, au da, Purgatorioko arimetan, zeintzubek dira miserikordiako basuak. Baiña ain bazare
ain pobriak ze ezpadaukezue zegaz mezarik atera sazerdotien estipendijoaren faltiagaitik, edo ain astibakoak bazaree ze ezpadaukazue denpora librerik meza entzuteko Purgatorioko arimen intentzinoian; ain
argalak ze ezin baraurik egin badozue, eta ain guztija falta dozuenak ze
eztaukazue zegaz limosnarik egin, eztaukazu orregait[ik] zer mindu.
Zeure oraziñoak, zeure obra onak, zeure biarrak, arako egunen pisuba
soluan edo beste biar baten daroazuela botaten dozuen izardija, zeure
pobreziak emoten deutsuen penia, senar edo emazte geizto batek emoten deutsun bizitza deungia, esan deutsuben errazoe bako berbaren
bategaitik artuko zeunken mina edo sentimentuba, eta berba baten guztija esateko, zeure neke, lan eta obra guztijak gitxijen dirianak bere bota
egizuez Purgatorioko miserikordiasko basuetara, au da, bertan dagozan
errukigarrizko arimai, euren intentzinoian Jaungoikoari lenengo ofrezitzen deutsezuela obra guzti oneik birriten edo iru bider egunian gitxienez. Onela ikasiko dozube zelan egiten dozuben karidadia, askoturik
eta geituturik esan deutsuedan alargunen orijoa legez miragarrizko
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modu baten; ez bakarrik izango da asko Purgatoriorako egin dozuezan
zorrak pagetako, baita bere zeurentzat [ge]ratuko jatzue glorijerako
merezimentu guztiz andijak.
Orain bada, Jaungoikoaren geija, berak obra au begiratuten daben
grazija ona eta zeubok beretarik aterako dozuen irapazija diriala au ene
agoti egiten deutsubenak, entzun badozube, ez egizubez gura gogortu
zeuben bijotzak. Hodie si vocem Domini audieritis, nolite obdurare corda vestra. Ez egizubez gogortu zeuben bijotzak ez entzuteko dedarrak
eta aijari lastimosuak zeuben aiten, amen, senarren, aidien eta adiskidieenak, zeintzuben sokorrurako, gozaera eta librantzarako etorri naiz
gaur Jaungoikoen partez adierazoten bere borondatia eta zeuben irabazija. Spiritus Domini super me ut mederer contritis corde, et prædicarem
captibis indulgentiam, clausis apertionem. Zeuben animalijen bat jausten bada lezaren baten, bertati zoaze ateretara, eztaukezube biotzik entzuteko egiten dituzan min-dedarrak; eta ezaitubez bijotzian joko zeuben persona maitienen aijari tristiak? Zeure aita edo amak dinautsu,
andra edo gizon gaztia, zeure senar edo emaztiak dinautsu zuri, gizon
edo andra alarguna, jake aiztu jatzun beraganik errezibitu zendun guztija eta berak eutsun amodijoa, eztaizula sikiera galdu Jaungoikoaren
agraduko egin al zeunkian eurentzat piedadian euk[i]ko dozun irabazija. Eztot usti, Katolikuak, ain bijotz gogorrekoak zariena ez [mu]gitu edo
mobituteko ja sokorru egitera a[e]i arima santai, eta ez bere ain Jaungoikoaren borondatien eta zeuben interesen gitxi begiratuak, ez jaramoteko eginik al daizuben sufragijoak Jaungoikoak beratan artuten daben
agraduari eta zeubei joatzuben irabazijari.
Eta Berorrek miserikordiasko Jauna, artu begiz berorren glorijan aek
arimak zeintzubekaitik26 bo[ta] eban Kurutzian berorren odol guztiz preziosua; glorija atan artu begi[z], zeiñetan argituten daben Berorrek Santu guztijen edertasun eta argiera guztizkoan. Au eskatuten deutsee gaur
eleiza onetara batu dirian jente biozbera edo piadosuak berorregan il
zirian arima fiel guztiakaitik27, baña aurrengo euren obligaziñoko eta
geiago berorren borondateko dirianakaitik28; au eskatuten deutse berorren ministro santu oneik, be[re] Altaran ofrezidu deben sakrifizijo ikaragarrija biterte dala. Jakinik Eleizako doktore andi S(a)n Juan Krisostomok dinoana29, ez eudiala alperrik Apostolu Santuak agindu komuta
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Jatorrizkoan: zeintzubekgaitik.
Ik. 13. oh.
Jatorrizkoan: dirianakgaitik.
Ostean zuzenduta: dinoana S(a)n Juan Krisostomok > S(a)n Juan Krisostomok
dinoana.
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izatia fiel defuntuak misterio santuetan, bada fiel kristinauben kongregaziñoe edo batzarkida dagoanian besoak zabalik euren sazerdotiakaz
batera, eta dagoanian euren aurrian bildurgarrizko eta beneragarrizko
sakrifizijoa, ezta posible euren oraziñoak ez bigundutia berorren justizijaren mendeka edo bengaija. Emon begije eurai, dinautsagu berorren
zerbitzalli andi S(a)n Anbrosijok Teodosio Enperadoriagaitik esaten eutsana legez, emon begije eurai deskantsu osuba, a deskantsuba, dinogu,
zein paratu edo gertu eban berorren Santuentzat. Da requiem perfectam
servis tuis, requiem illam quam præparasti Sanctis tuis. Eta bada dauko
prometidurik berorren izenian egiten dan miserikordija neurri andi eta
sobrazkuagaz pagaduko dabela, emon beigu arima aekaz30 egiten
dogun berorren agraduko miserikordiagaitik gomuruzko paguba betibetiko glorijan. Au deseetan deutsuet Aitiaren, Semiaren eta Espiritu
Santuaren izenian.

30

Jatorrizkoan: aekgaz.

20*
SERMÓN [SEGUNDO]

DE

ÁNIMAS

Miseremini mei, miseremini mei saltem vos amici mei quia
manus Domini tetigit mei. Iob. 19, 21
Adan guztijoen aitak pekatu egin eban ordu zoriga[iztor]ik ona, au
mund[u]au gizonen palazijotzat egin zana biortu da bere destierruko
karzela gogorra. Bere gorputza bere pekatuba baño leenago [...] eta izate eta grazijako doez jantzirik zana arimiarentzat palazijo eder bat, non
erregina bat legez aginduten eban zorioneko poderijo bategaz, pekatu
ostian geratu zan korputzau1 ilkor edo mortal eginik, eta karzel ilun bat
non arima tristia zizpuruz minduten da. Alan dinogu guztijok Apostoluagaz: «Zorigaiztoko gizona, nok (...)du nau erijotza onelako korputzarik?».
Au gura eban Apost(oluak) ziertu egoala bere arimiak urtengo ebala
gorputzeko karzelarik Jaungoikuen Semeen libertadera, eta Jesukristogaz erreiñetako gurarijagaz esaten eban: «Gura dot urten prisinoe onetarik eta egon Kristogaz». Cupio dissolvi et esse cum Christo. Baña ainbeste bizitza emeko miserije eta biarrez kantsadurik au berau gura dabenian, zer gura dabe askotan ezpada karzela baterik bestera joatia baño?
Bada pekatubagaitik dagoz lau karzela beste munduban. Lene[n]goa da
Santuben arimak Jesukristoen erijotzia baño leenago jatsiten zirien lekuba, eta bere nora zan Jesukristo, Kredoan dinoguna legez, bertako arimak ateretan; beste bat da umiak2 Batismu bagarik ilten dirianak doazan lekuba; Infernuba, zein dan karzela bat non eztagoan beti-betiko
itzaltasuna eta tormentuba baño, eta nora doazan Eliziaren, au da, Kristinauben kongregazin[o]ez kanpora eta3 pekatu mortalian ilten dirianak;
bestia da Purgatorijoa, zein dan pekatubak merezidu daben denporazko
penia pagetan dan estaduko leku bat.
Onetarako jakin biar da Pekatu mortala egiazko penitentzijagaz parkatuten danian Infernuen edorean betiko penia biortuten dala denporazko penan, eta zein pagadu biar dan edo mundu onetan obra onakaz
edo Purgatorijoan tormentu andiekaz, Florentziako eta Trentoko ziuda* Aurreko sermoiaren kopia.
1 Alternantzia: gorputz / korputz.
2 Jatorrizkoan: hume.
3 Ostean aldatuta: edo > eta.
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dian batzandu zirian aitak dinauskuna legez. Bardin bere Pekatu beniala jatorkan denporazko zorra erremedijo bagarik pagadu biar da edo
mundu onetan edo bestian. Eta alan, orregaitik dinausku Jesukristok
abenidu gaitezala geure kontzientzija akusagarriagaz, ifinirik geure
aurrian a lekuba norik eztau urtengo inok pagadu artian azkenengo
marabedija. Baña izen arren au egija, orregaitik bere, alde arimak zeiñek
euretik eztagoz mereziduteko estaduan, sokorruba artu leije geure obra
onakaz, bardin zein gorputz bateko zati edo mienbrubak, S(a)n Buenab(enturak) dinoana legez, zeintzubak gorputzari batzandurik dagozan
artian nekaturik edo ilik ezpadagoz, artuten dabe gorputzen birtute eta
inderra. Eta dino S(an)tu glorioso onek gure sufragijoak aprobetxadu
arren defuntuai, baña batzuei geiago eta beste batzuei gitxiago aprobetxetan deutseela, zelan dirian gitxiago edo geiago illan merezimentubak
eta bizijen karidadia.
Lau modutan dino S(a)n Bernardinok sokorridu leizela Purgatorijoko animak: sazerdoteen orazinoagaz, Santu eta Justuen erreguekaz, eta
eurekaitik4 egiten danian limosna eta barauekaz. Eta onetan sartuten
dira beste obra on guztijak, zeintzubak dira Eleiza Katoliken sufragijoak,
penitentzijako obrak, peregrinazinoak, inoen gauzen errestituzinoiak…;
one[i]n beroen ganian, zeintzubak dira S(a)n Gregorijenak, dino S(a)n
Bernardinok: «Prometidu dabenian batek errestituko dabela, edo batek
modu beten dagoanian obligadurik [...], ez bakarrik lapurrerija egiten
dau ezpadau kunplietan zelan dagoan obligadurik, baita bere da traidore ari personiari nori obligadu dan». Eta aik personak euren kodizija ta
abarizijagaitik ezteudianak satisfazietan, edo egunerik egunera atzeratuten dabenak satisfakzietia eleizai, (...)alai, pobriai, eta beste kontzilijo
sagraduakaitik5, eta alan dinoe kanone sagraduak, ob[lig]azinoek, au da,
gauza pi[e]dadearen legezkuak daukiezanak atzeraturik infielak legez,
bota biar dira Eleizarik, zegaitik ziertu da eldu diriala ezebereztutera
euren fedia eta exasperatera Jaungoikuen piedadia; eta Kartagoko ziudadian zelebradu zan Laugarren Kontzilijoak onelako deskuidaduai
geiemoten deutsee arima pobriaren erijotzazalleak.
Ai neure Katolikuak! Ze exenpluba emoten deutsube sazerdote jaun
one[i]k, eta ze [es]kusa gitxi daukazube euren piedade andien aurrian?
Bada guztiz debozinoko esta(...) bere obligazinoe bagarik fundadu
euden Kongregazinoe Santa au euren bertutea[ren] aprobetxamenturako
eta Purgatorijoko arima bedeinketiaren sufragijorako; (...) alan Kongregazinoe Santa onetan sarturik dagoanik ilten danian, ateretan deutse[ez]
4
5

Jatorrizkoan: eurekgaitik.
Idem: sagraduakgaitik.
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euren mezak, egiten deutseez euren sufragijoak, eta urtian bein baturik
eur[en] zeregin estuakaz katigiturik eztagozan guztijak, au funtziñoe piedadez betek[oau] ateretan dabe, zubei exenplu andikua izan biar dana.
Bada, neure katol[ikuak], piedadez eta bakarrik debozinoz alan emoten
badira sazerdote jaun one[i]k Purgatorijoko arimen sufragijora, zelan
emongo eztira justizijaz [da]gozanak, eta zelan emongo eztira piedadez
obligadurik eztagozanak, eztagoza[nak] justizijaz? Geure gorputzeko zati
edo mienbru bat gaixorik badago, gorputz guztij[ak] artuten dau sentimentuba, eta doa beste mienbruakaz a zati edo mienbrua soko[rri]etara.
Adiskida bat ikusten badogu jazo jakan miserija andi batek estadu
tri[sti]an ifini dabela, egiten d[o]gu alegina kontsoletako. Eta eztoguz
sokorriduko Purgatori[joko] arimak, zeintzuek karidadiak eta Eleizaren
unidade edo bat izatiak egiten [di]tuz geure adiskide eta geure gorputz
mistikuen mienbru edo zatijak? Larr[itu]rik tormentu ikaragarri artian
eztaukiela inondik sokorrurik, biurtuten dir[a] zuekana konfiantza andiegaz, dinautsuela: «Egizube nigaz miserikordia, egizu[be] nigaz miserikordia, arren, zuek neure adiskidiak, zegaitik ze Jaungoikuen eskubak kargadu dau nigan». Miseremini mei, miseremini, etc. Nor izango da ain
bijotz gogorrekoa, ze eztaudela mobiduko oneik ai lastimosoa[k]? Ezin
egin zinaike projimuaganako piedade Jaungoikuen agradukoagorik6 eta
zeuretzat bere probetxu andijagaz izango danik, ai arimai sokorretia
baño, neure sermoian irakut[s]iko deutsudena [le]gez zati edo puntu
bitan: lenen[g]o puntuban irakutsiko deutsu[bet], projimubaganako pieda[de]ko obren artian eztagoala Jaungoikuen agradukoagorik Purgatorioko arimai sokorridutia baño; bigarrenian, eztagoala esan dodazan
obren artian nondik atera leijen probetxu eta interes geiago Purgatorioko arimai sokorriduterik baño. Izatia guztiz Jaungoiaren borondatekua
eta geure probetxu andikua izango dira motibu estuak zeinekaz egingo
dot alegiña eroateko zeubok Purgatorijoko arim[ai] sokorru egitera. Baña
ezin egin ninaike (sic) au Espiritu Santuben asistentzija eta grazija baga;
eskatu deiogun bere Esposa guztiz garbija biterteko ifinirik, nori onetarako esan deiogun Aingeru S(a)n Gabrielegaz: Abe Maria.
TEXTUS UT SUPRA
Balego orain7 temeridade eta herejijegaz ukatuten dabenik gure
sufragijoak defuntuai egiten deutsien probetxua eta onelako oraziñoen
6
7

Ostean aldatuta: Ezin egin zinaike (...) agradu andiagorik > Ezin egin zinaike projimuaganako piedade agradukoagorik.
Ostean ezabatuta: Balego orain norbait > Balego orain.
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ontasuna, ondo loratu lei esanagaz S(a)n Pedrok lenengo diszipuluai
esaten eutsena: «Habemus firmiorem propheticum sermonem, cui benefacitis atendetes, quasi lucernæ lucenti in caliginoso loco, donec dies
elucescat; daukazube –dinotse– Profeteen sermoe zolija, zein ondo egiten dozube aditutia leku illun bateko argijari legez». Bada, itxirik orain
beste eskriturako testimoniño asko, zer klaruago berak dinauskuna
baño: «Santua eta probetxuba da defuntubakaitik8 erregututeko pentsamentu(...), modu onetan pekatubetarik libradu ditentzat». Sancta et salubris est cogitatio, pro defunctis exorare ut a peccatis solvantur. Eleiza
Santiak Apostolu (...) onetan, maesu9 S(a)n Juan Krisostomo[k] dinoena
legez, egitia sakrifizijo santuben defuntub[en] memorija, eta ifintia ainbeste oraziñoe, zeremonina eta sufragijo euren sokorrutzat, zer erakusten dau ezpada Jesukristok, noganik ikasi10 eben au11 Apostolu Santubak, arimakaitik12 dauken arduria eta eurakaitik13 egiten dirian sufragijoen errekomendazinoia? Baña, zer dago zer miratu onetan? Bada errege
guztiz poderoso batek baleuko adiskida andi bat kautibo hazienda errealari14 dautsen zorren batgaitik, eta balego lege ezin dispentsadu leikian
bat eragozten daben[a] urteitia prisiñoerik pagadu artian azkenengo
marabedija, guztiz izango litzateke Erregen agradukoa pagetia15 norbaitek dauken zorra, onela ez joateko legien kontra eta libraduteko Erregen adiskida andija.
Bada, Katolikua, zer dauko zerekusi16 gizon batek beste bateri euki
aleijen amodijoak, Jaungoikuak Purgatorijoko arimai deutsenagaz? Jaungoikua guztijokaitik17 egi[n] bazan gizon bere eta padezidu beban ikaragarrizko erijotza guztijokaitik18, Purgatorijo[ko] arimak dira zeintzubak
merezidu eutsen atentziñoe señaladu bat: eurak dira bere ardi amaduen
numerukoak19, zeintzubek ulartuten daben bere boza; eurak dira bere
esposa maitiak, zeintzubakaitik20 Jesukristo Jakob benetakuak sufridu
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Jatorrizkoan: defuntubakgaitik.
Geuk zuzenduta: maiesu > maesu.
Idem: ikatis > ikasi.
Ostean erantsita.
Jatorrizkoan: arimakgaitik.
Idem: eurakgaitik.
Ostean zuzenduta: errelari > errealari.
Geuk zuzenduta: pagetiak > pagetia.
Alternantzia: ikusi / (zer)ekusi.
Jatorrizkoan: guztijokgaitik.
Idem.
Geuk zuzenduta: nuemerukoak > numerukoak.
Jatorrizkoan: zeintzubakgaitik.
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eban ainbeste ogeta amairu urtian. Baña, o Jaungoiko guztiz andija! Ze
oposiziñoa egiten deutsen, gure esate-moduban, berorren justizijak
berorren miserikordijari! Berorrek ametan dituz, eta Berorrek kastigetuten dituz; oneik animok dira era batera berorren justiz[ij]en eta berorren
miserikordijen zorigaizto eta zorioneko begiraunegarrijak. Gura leuke
egin Aita amorosoaren ofizijoa bere miserikordijagaitik, baña bein egin
dau juezen ofizijo baño bere justizijagaitik; izen arren guztiz poderosua,
bere justizijak ezteutso itxiten artuten bere glorijera aik arimak, zeintzubek bere miserikordijak markatu dituz grazijako eta adopzinoko señaliagaz. Guk egiten doguzan sufragijoak dira zeintzubak ateretan daben
Jaungoikoben miserikordija biktorijagaz, baña bere justizijak bere deretxoak galdu bagarik, eurak ifinten dabe pagadurik aik arima maitiak
dautsee[n] Jaungoikuari zorra, gure esate-moduban, justizija ta miserikordija bakian. Ze merezimientukoa ezta izango a obria zeiñegaz ain
kabal kunplietan (...)21? Ze agradukoa ezta izango Jaungoikuen aurrian
a obria zeinegaz ainbeste glorija jatorkan Jaungoikuaren Majestadiari?
Aik arima santak ezin ezagutu leije ondo Jaungoikuen ontasuna iluntasun ta miserijako estadu atan, zelan ezagutuko deben elduten dirianian
argi eta (...)ezko ziudadera; ezin kantadu leie Jaunari alabantzako kantzinoia erbestian dagozala, zelan kantaduko daben eldu deitezan Zeruko Jerusalenera; ezin euki leije fediagaz eta esperantziagaz dabiltzezan
artian amodijoa Jaungoikuaganako ain laztana eta urtuba, zein eukiko
deben karidadiak bakarri[k] erreinaduko dabenian. Gure oraziñoek eta
beste sufragijoen aik arimakaitik22 ateretan dituezanian estadu atarik,
aurratuten debe Jaungoikuen ezaukeria eroanik aik arimak atseginezko
eta ilustraziñozko errira; aurratuten debe Jaungoikuen alabantzia eroanik
aik arimak euren herentziako lekura, au da, Zeruba; aurra[tu]ten dabe
Jaungoiaganako amodijo estuba eroanik arimak karidadeko erreñura.
Trinidade guztijari lagunduten deutsagu arimakaz bere23 desposarijo
laztanian: Aita Eternuari bere glorijako predestinazinoian lasterrago kunplidu din, Seme Dibinuari bere Redentzinoiak eginik edo efektuba euki
deien, Espiritu Santuari bere elekziñoe eta borondatia egin din. Ezteizube usti onetan gure biarra daukela bere zorionerako Jaungoiko guztiz
poderosuak; bakizube24 beraganik daukezubela25 zorion guztija, baña
21
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Ostean aldatuta: Ze borondategaz artuko dau Jaungoikoak a obria zeiñegaz ainbeste glorija jatorkan bere perfekziñoari? > Ze merezimientukoa ezta izango a
obria zeiñegaz ain kabal kunplietan (...)?
Ikus 12. oharra.
Ostean erantsita.
Ostean aldatuta: zeinek > bakizube.
Geuk zuzenduta: daukezube > daukezubela.
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bakizube bere, ze izanik bere izatez ontasuna eta eukirik beragan neurri[ri]k eztaukien ondasunak, gure dituz zabaldu, gure dau bere zoriona
komunikadu. Onetarako egin zan gizon eta merezidu eban sobra andiagaz guretzat a beti-betiko ditxia, baña gura eban bere guk obra onakaz
aplikedu deiguzan bere merezimientubak geugana; eta aik arimak eztagozana legez au egiteko estaduban, dauko ontzat guk pasinoe edo satisfakzinoe (...)akaz Jesukristoen pasiñoari aren arimaren aplikaziñorako
falta jakana, S(a)n Paulo Ap(ostoluagaz) espliketan dana legez: «Admiratuizube emen Jaungoikuen ontasuna bere disposiziñoetan arima aekaz,
eta ikusi [e]izube aek arimakaitik26 egiten doguzen obren anditasuna».
Egija da edozein obra karidadeko proximubari egiten deutsagunaz asko
mereziduten dogula; baña Purgatorijoko arimai egiten deutsegunak dira
jerarkija edo gradu elebazinoe geija[g]okuak, zegaitik ze zeinbat miserija edo nezesidade andijagoan dagoan bat, ainbeste andijagoa da berari
egiten jakan obra ona, dino S(a)n Bernardino Senakuak. Baña, zer miserija edo nezesidade nagosijagorik aurkitu leike, aek arimak aurkituten
diriana baño? Eurakaitik27 erregututen dabenak zazpi obra miserikordiazko egiten deutsee berein, dino Joan Mauburnok. Gose dirianak asetan dituz Aingeruben egijegaz, bere erregu, barau eta limosnakaz daroazanian Zeruetako Erreñura; egarri dirianai ura emoten deutse, bada
elduten dira Jaungoien iturri bizira noen egarri andija dauken arima santiak; bilozik dagoanak jantziten doguz, daroaguzan zorion betiko bodako jaztekora; peregrinu eta desterradubai ostatu emoten deutsagu, bada
daroaguz poz eta atseginaz Jaungoikuen etxera; kautibo dagozanak
erredimiduten doguz, soltetan28 deutsezala Purgatorijoko kalabozoan
katigiturik daraukiezan katiak; azkenez bizitzan luurrian ifinten dituz,
non betiko zoriona euren sepulturatzat eudiala miserija eta trabaju guztietarik (...)turik. Ze obra, bada, piedadekorik aurkitu leike Jaungoikuen
agradukoagorik, bere arimai egiten jakana baño? Alan dino S(a)n
Aug(ustinek) neure sermoien (...) (...)rako, (...)izijo santuagoen eta kuidadu (...)guen artian dala Purgatorijoko arimakaitik29 ofreziduba[k] sakrifizijoak, limosniak eta oraziñoak; eta S(a)nta Ge[r]trudeseri Jesukristok
errebeladu eutsan aintzina bere borondatezkua aek arimak ateretia gure
oraziñoegaitik, ezin bera ateretia geure prezijoagaz kautibidaderik, eta
au Berak biortuko e[u]skula noz biar dan denporan, nondik datorren

26
27
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29

Ik. 12. oh.
Ik. 13. oh.
Geuk zuzenduta: soltentan > soltetan.
Ik. 12. oh.
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bere proximubaganako pieda[de]ko obren artian ez egotia, nondik probetxu edo interes30 geiago atera al deigun, zein dan sermoien...
BIGARREN ZATIJA
«Errege asko –esaten eutsan Job Santuari bere adiskida batek kontsoletiarren bere miseriako estaduban– errege asko daukaz lenengo prisiñoetan Jaungoikuak, eta [orre]etarik eregiten ditu Erreñuko tronura
betiko.» Baña, nortzuk dirala usti dozube, Katolikuak, oneik ain dignu
eta kautiboak prisiñoetan katigiturik baña ain ur dagozanak erregetzat
koronaduteko? Ez deretxazube dirudiela benetan Purgatorijo[ko] arimak?
Bada izar ilundu batzuk legez eztabe itxaroten Jaungoikuen justizijeko
eguzkijen erraio bat baño, joanik tapetan dituezan begija[k] artuteko klarua[go] eta argijago inoz egon dirian baño; libre orduban eklipse edo
iluntasun guztirik, erreñaduko dabe poderijo eta balimientuban, zelan
orain bere erreñaduten daben eureik daukie[n] gerorako destinu eta
meritubagaitik. Bada, orain zer egin eztabe emeko31 mundo gezto (...)
hondrak gura izan dituezanak lagunduteko printzipen32 bateri artutera
erreinuren bat, esperantzia[gaz] ze errege koronadurik eztituzala aiztuko33 atara elduteko eskua emon eutsiana[k]? Eztabe parkatuten ez biar,
ez neke, ez erijotzako pelleburuari bere, ezaukeriagaz ezin obato enpleadu deizela aek zerbizijo guztijak. Baña, zer usti dozube, Kat(olikuak),
egiten dogula geure limosna, geure barau eta beste obra ona Purgatorijoko arimakaitik34 eginalaz35, ateretan doguzanian bertako kalabozo[e]tarik eta idigiten deutsaguzanian Zerubetako atiak? A Katol(ikuak)!
Ifinten dogu modu baten Erreg[en] (...)roba euren eskubetan eta koroia
euren buruban, eta orregaitik ifinten doguz obligazinoe (...)tan egiteko
gugaitik egunen baten beste ainbeste; ezta biar izango au euren memorija (...)a, eztago nezesidaderik esateko eurai Josef Faraonen zerbitzalliari esan eutsana erregen (...) grazija pronostikadu eutsanian: «Memorijan
euki naizu –esan eutsan– zeure zorionian, eta zelan nik orain akabaduten dodazan zeure desgrazijak, alan zuk bere36 akabadu deizuzan orduban eniak». Memento mei cum bene tibi fuerit. Ezta au biar izango, ez,
fidelidade geiagoz euren estadu zoriontsuban Faraonen zerbitzallia izan
30
31
32
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Ostean zuzenduta: iteres > interes.
Idem: emekoak > emeko.
Idem: printzipe > printzipen.
Geuk zuzenduta: aiuzteko > aiztuko.
Ik. 12. oh.
Zalantzazkoa.
Geuk zuzenduta: zub bere > zuk bere.
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zana baño, zein denpora-zati baten aiztu zan; eztitubez galduten euren
bisdarik glorija atara eldutera lagundu eutsianak, eztira aiztuten jagiteko
sobra andiekaz egin eutsiezan mesediak.
Eztaizube, bada, bildurrik euki galduko dozuezala aek arimakaitik37
egiten dozuezan sufragijoak, aekaitik38 bein balijo ezkero ustirik zuekaitik39 eztaudiela balijoko. Urrin zuekaitik40 au asmuau. Beragaitik, apliketan dituzanak egiten dituzan obra onen satisfakzinoia egija aurkituko
dala eurak daukee[n] baloragaz ilten da(...); baña aplikadurik karidadiagaz arimai, ez bakarrik urtengo dau Jesukristok berak satisfakzino[nen]
fijedore, eta aek arima santak zeini aplikadu jakan obra ona, baita bere
aurkituko dau (...) karida[dia]ri jatorkan meritu andija, zeini jatorkan glorija andijago. Alan dino S(a)n Anbrosijok: edozein gauza piedadiagaitik
egiten deutseguna arimai, biortuten dala geure meriturako, eta gu il
ezkero eun bider dobladuba topaduko dogula. Eliseoen denporako alarguna ondo larri aurki[tu] zan ez eukelako zegaz pagadu bere arkijenai,
zeintzubek estututen eudian orregaiti[k]. Baña Profe[ta] Santubak itendu
eutsen eukenez etxian zegaz diruba egin, eta erantzunik alargun koitadiak ez eukela bada orijo apur bat baño, agindu eutsan eskatu leijela
auzokoai basija uts batzuk eta bota leiela euretan41 eukan orijo puskarik. Probetxu gitxiko kontsejuba irudi ja[ka]n Profeta Santuena aurratuteko alargunen fortunia, baiña jazo zanak beste gauza bat irakutsi eban.
Egin eban alargunak Profetien esana, bota eban auzoen basubetan
eukan orijoa, eta berak jateko asko ezana beretzat gorderik eukenian
bere basuban, ainbeste askotu zan auzokoenetara bota zanian, ze beretzat eta bere zorrak guztijak pagetako asko izan jakan. Bada, Eliseo Profetiak alargunari esan eutsena dinautsubet nik orain: bildur bazara zor
asko daukezula zer pagadu Purgatorijoan, mezak, baraubak, limosnak,
ifini egizuz auzoko basuetan, au da, Purgatorijo[ko] arimetan, zeintzubek
dira miserikordijako basubak; baina ain zara42 pobria ze eztaukezu
zegaz mezarik [ate]ra sazerdoten estipendijoen faltiagaitik, edo ain astibakua ze eztaukezu denporarik entzuteko bere, ain argala ze ezin
baraurik egin badozu43, eta ain guztija falta dozuna ze eztaukezu zeg[az]
limosnarik egin, ezaitez orregaitik mindu. Zeure orazinoak, zeure obra
onak, zeure biarrak, arako egunen pisuba soloan edo beste bierren
37
38
39
40
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Ik. 12. oh.
Jatorrizkoan: aekgaitik.
Idem: zuekgaitik.
Idem.
Geuk zuzenduta: euereta > euretan.
Idem: zera > zara.
Idem: badezu > badozu.
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baten daroazula botaten dozun izardija, zure pobretasunak emoten
deutsun penia, senar edo emaztiak emoten deutsun bizitza deungia,
inoen injuriazko berbaren bategaitik44 artu dozun sentimentuba, berba
baten, zeure neke eta obra guztijak gitxijen dirianak bere bota egizuz
Purgatorijoko miserikordiako basuetara, au da, bertan dagozan arimetara, eurakaitik45 Jaungoikuari lenago ofrezidurik; eta (...) ikusiko dozu
zelan egiten dozun karidadia askoturik miragarrizko modu baten, ez
bakarrik izango da asko Purgatorijorako egin dozuzen zorrak paget[ak]o,
baita bere zeuretzat geratuko jatzu glorijeko gradu geiago, zein izango
zure betiko janarija.
Zer izango da, bada, orain atzeratuko zaituezana, Kat(olikuak), Purgatorijoko arimai sokorru egiteko? Dakizube eztagoala bera baño projimubaganako piedadeko obren artian Jaungoikuen agradukoagorik; ikusi dozube eztagoala bera baño nondik probetxu eta interes geiago atera zeinkianik. Orain [ba]da, Jaungoikuen grazija, bere borondatia eta
zeure probetxuba diriala miñak au egiten deutsubena entzun badozue,
ezeizue gura gogor[tu] zeben bijotza. Hodie si vocem. Ez egizubez gogortu zeben bijotzak ez entzuteko dedarrak, eta (...)zube[z] zeben aitien,
amen, senarren, aidien eta adiskidienak, dinautsubela egin deizubela
miserikordija eurekaz. Miseremini mei, miseremini, etc. Animalien bat
jausten bajatzube lezaren batera, berta[tik] zoaz ataretera, eztaukezube
bijotzik entzuteko egiten dituzan min-dedarrak; eta ezaitubez bijotzian
joko (...) persona maitien ai lastimosoak? Miseremini, etc. Zure aitiak
edo amak dinautsu gizon edo andra gaztiorri, zure senar edo emaztiak
dinautsu zuri alargunorri, berak egin eutsun mesediakaitik46 eztaizula
aiztu, berari zeuntsen amodijobagaitik egin deizula piedadia beragaz
(...); eztozula galduko, dinautsu, berari egiten deutsezun karidadia,
ezpada eun bidar askoturik emo[ngo] deutsula Jaungoikuak. Eztot usti
zariela, Kat(olikuak), ain bijotz arritukoak ez mobietako sokorru egitera
arima santai; eta ez ain Jaungoikuen borondatien eta zeben interesen
gitxi begiratubak, ez jaramoteko beratan Jaungoikuak dauken agraduak
eta zeubei joatzuben irapazija.
Eta Berorrek, miserikordiazko Jauna, artu begiz berorren glorijan arima aek, zeintzubakaitik47 bota eban Kurutzian berorren odol preziosuba, (...) atan zeinetan Berorrek arkituten dau Santuben laguntasunian.
Au ukatuten deutse Jaungoikoen ministro oneik berorregan il zirian guz-

44
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Ostean zuzenduta: batek (bateg <) > bategaitik.
Ik. 13. oh.
Jatorrizkoan: mesediakaitik.
Ik. 20 oh.
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tijakaitik48, baña aurrerago euren Kongregazinoe Santuban (...)du eutsanakaitik49; au eskatuten deutsee berorren Altaretan ofrezidu deben
sakrifizijogaitik, jakinik berorren dokt(ore) S(a)n Juan Krisost(omok)
dinoena: ez eudiala alperrik Apost(olu) Sant(uak) agindu egitia ministerijo santuetan fiel defuntuben memorija50, bada fijel kristinauben kongregazinoia dagoanian besoak zabalik euren sazerdotiekaz eta dagoanian euren aurrian bildurgarrizko sakrifizijoa, eztala posible geure orazinoak eurakaitik51 ezteijen bigundu berorren justizijako bengaia. Emon
beije eurai, dinautsagu berorren zerbitzailla andija S(a)n Anbrosijok Teodosijo Enperadoriagaitik esaten eutsana legez, emon beije eurai deskantsuba osuba, a deskantsuba zein paratu zendun zeure santuentzat. Damme (...) perfectum (...) illam quam preparasti sancti tuis. Eta bada dauko prometidurik egiten dogun miserikordija neure biar andi eta
obrazkuagaz, (...) arima aekaz52 egiten dogun piedadea (...) eternidadeko glorijan. Ad quam, etc.53.

48
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Jatorrizkoan: guztijakgaitik.
Idem: eutsanakgaitik.
Ostean aldatuta: egitia sakrifizijo ministerijo santuetan > egitia ministerijo santuetan fiel defeuntuben memorija.
Ik. 13. oh.
Jatorrizkoan: aekgaz.
Azkeneko lerrook orriaren ezkerreko hegalean idatzita daude: … ministerijo santuetan, fiel defuntuben memorija [...] arima aekaz egiten dogun piedadea (...)
eternidadeko glorijan. Ad quam, etc.

21*
[ZERGAITIK

DAN

KONFESIO JENERALA

OBLIGAZIOKOA]

... [uga]zabak eta ugazaba-andrak permitietan deutsienak otseinai
ibili deitiezan nondi gura dauden domeka eta jai arrastegijetan, eta
eztaudienak begiratuten olango gauzerik euren kontzi[entzi]ja examineta-orduan. Bardin kriadu eta otseiñak ezteudenak denporia ondo emoten euren etxeko zerbizijoko biarretan [...]. A Kristinauak! Zenbat konfesio dira beste ainbeste sakrilegiozko pekatu, ez kontzientzija ondo examinetiagaitik norberak bere obligazioko gauzetan? Ez da ifinten onetan
gauza pisutsu edo ardurazko batek eskatuten daben kontua, zelan ifini
biar [dan] konfesioko examinia ona izateko. Erabilten dira auzi injustizijazkoak milla tranpa egiten diriala; ez dira pagetan alogerekoak edo
ostian zor dirian gauzak, ja dala zapatarijari, ja [...]; etxetan ikusten dira
pinture indezentiak askoen eskandaluegaz; gastetan da jokoan, mai
erregaladuetan, jazteko ederretan, alabak akomodetako, edo bai pobriai
limosna egiteko biar liztekian dirua. Baia, ekarten dira oneik burura, edo
examinetan dira oneik gauzok konfesetako? Begiratu egizue zelan dirian
utsak askoen examiniak, eta alan bardin eurekaz egiten dirian konfesinoak. Eta aramen zergaitik dan Konfesio Jenerala obligaziokoa, au da,
zergaitik barriztu biar dirian modu onetan examine ona baga egin dirian
konfesio guztijak.
Beste errazoia edo motibua konfesioak utsak edo deungak izateko,
da dolore edo damu faltia (pekatuakaitik1 konfesinoan euki biar dana).
Au pekatu eginen damuau da Jaungoikoaren doari bat, ezin geuganik
euki ginaike. Izan biar da pekatu mortal guztiena, eta geiago gura doguzala2 gauza guztijak galdu, pekatu mortal bat egin baño. Baia,
Krist(inauak), emetik ezaugutu ginaike zenbeteri falta jakien au dolore
edo pekatuen damuau; ezta gatx izengo sinistuten faltaduko jakiela aei
personai, zerbaist euren kontzientzija examinadu ezkero, beste baga
doazanai konfesorien oñetara. Egija da arimen salbazinoen ardura edo
zelo andija dauken konfesoriak asko egingo dabela eroateko alango
penitentia bere pekatuen damutasunera; baia edo atentzinoa ifinten
dabelako penitentiak pekatu guztijak esatian, edo ain denpora laburrian
* Ez da osoa.
1 Jatorrizkoan: pekatuakgaitik.
2 Ostean zuzenduta: dogula > doguzala.
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konfesorien errazoiak edo exortazinoak eztabelako egiten biar dan konbersinoa penitentiaren bijotzian, jazoko da, eta benturaz geijenian jazoten da, ez eukitia biar dan dolore edo damurik ordura artian disponidu
eztan penitentia. (*)3 Au berau jazoko jakie doktrinia eztakijenai, eta
aurrengo eztakijenai zer egin biar dan ondo konfesetako, zelan artu biar
dan pekatu eginen damuarija, propositua eta beste biar dirian gauzak.
Dino Belarmino Beneragarrijak ze joanik bera bein bisitetan guztiz txarrik egoan gizon aberats bat, egonik au gizonau gaixotasun edo enfermedade atan egin eban pekatu mortal bategaitik, asi zala bera animetan
esanagaz euki leijela bere pekatu guztijen kontrizinoko damua, bada
alkantzaduko ebala bere arimiaren salbazinoa. Baia onetara erantzun
eban gaixoak: «Zer da Kontrizinoa? Eztakit zer dinozun». Erantzun eutsan
Belarmino Beneragarrijak: «Kontrizinoa da, euki dagizule zeure pekatuen damua, zeure biotz guztirik artu degizule egin dozuzen pekatuen
gorrotoa, zergaitik eurekaz ofendidu dozu Jaungoiko guztiz ona eta maitegarrija; eta artu degizula gogo sendo edo firme bat ez geiago pekaturik egiteko, guztija Jaungoikoak parkatu deutsun esperantziagaz». Entzun eban gaixoak esan eutsana, baia erantzun eutsan: «Ez zaitudaz ulartuten, enago disposizinoian orretarako». Eta arik laster akabadu eban
bere bizitza tristia, itxirik bere kondenazinoaren señale andijak. Ara zer
jazo leikijoen beste askori bere doktrinia ez jakinik.
Ezta[u]kie bere pekatuen egiazko damuarik, arako konfesore esaten
dana legez manga zabalekoen billa dabiltzezanak, eztagijentzat ezagutu
euren bijotze[k]o gaiztotasuna, eztagijoen agindu itxiteko pekaturako
okasinoa eta egiteko bere salbazinoagaitik egin biar dituzan gauzak.
Baia alan euren buruak engañetan dituez. Bardin eztauke pekatuen
egiazko damurik eztaudienak itxi gura, esan dodana legez, pekaturako
emoten deutsen okasinoa; alan eztaukie biar dan damurik edo
dolore[r]ik eztaudianak itxi gura tratua, baita bere ezteudianak itxi gura
konbersazinoa pekatura eroaten dituzan personiagaz, ezteudianak itxi
gura tabernara joatia danian au ordituteko okasinoa, ezteudianak urten
gura dagozanien etxeko zerbizijorik etxe atan euki arren bere pekatuko
okasinoa... Oneik guztijok eztauke biar dan damua pekatuagaitik; ez
dira gogoratuten leenago itxi biar diriala gauza guztijak Jaungoikoaren
ofentsako gauzarik egin baño. Ez dago, dino S(a)n Augu(stinek), beste4
señale zierturik ezagututeko gure penitentzija benetako dala, pekatuen
gorrotoa eta Jaungoikoaren amodijoa baño. Baia, ze pekatuen gorroto?

3
4

Testu barruko oharra: Aquí se puede explicar algo si parece conv(enien)te.
Ostean erantsita.
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Ze Jaungoikoaren amodijo erakusten dabe ezteudianak itxi gura pekatuen jausteko dagozan pelleburua? Geiago irakusten daude oneik gura
daudiela ez galdutia etxe atan munduak opa deutsien konbenientzija,
Jaungoikoaren adiskidatasuna baño. Au berau irakusten daude aek
ezkongeijak ezteudianak itxi gura arkalen arteko ikustak, konbersazinoak, ja dala arkali deutsien amodijo pelleburuzkoagai[tik], ja dala dinoelako euren artian eztala galduteko orain daukien akomodetako konbenientzija. Oneik eta olango pekatuan interesa euki daudien5 guztijak
ezpadaude bere denporan itxi okasino eragotzija, ez bakarrik ez eudien
euki denpora atan biar zan damua, baita bere bildur andija euki leike,
ez deukiala gero bere, okasinoa berez joan danian, au da, logradu deudienian akomodua edo urtia etxe atan egitian, itxoroten eben interesa.
Irakusten daude oneik geiago gura daudiela logradu daudien akomodua, konbenientzia, Jaungoikoa ez ofendidutia baño; eztaude irakusten
pekatuari euki biar jakan gorrotua, zein dan egiazko damuaren señalia.
Esan egidazue ezpabere, okasinoan egon gura dozuen Kristinu6 zorigaiztokoak: mando edo mula bateri otso batek usikez kendu baleutso
gorputz edo aragi zati bat, gurako leuke mandoak gero ibili otsoagaz
batera? Urrunik iges egingo leuke beraganik. Bada, ze otso andijagorik
arimiarentzat bera pekatuagaz il dabena baño? Ezpadozue, bada, iges
egiten beraganik, señale da ez dozuela min emon deutsuen animako erijotzia. Aramen, Kristi(nauak), zenbat konfesio diran uts eginak eta sakrilegiozkoak, pekatuen egiazko damua falta dalako. Oneik konfesio guztiok barriztu biar dira erremedio baga, salbadu gura badau personiak;
eta egin biar da alan bizi izan dan denpora guztiko Konfesio Jenerala.
Beste errazoe bat utsak izateko konfesio asko da, eztalako egon
konfesinoan propositu edo gogo egiazkoa ez aurrentza pekatu egiteko.
Alan, neure Kristin(auak), eztabenian persona batek artuten bere konfesinoetan gogoz urteitia berak dauken pekatu egiteko kostunbre edo
ekandu txarrerik, edo bentzietako Jaungoikoaren grazijagaz pekatura
eroaten daben inklinazino edo pasinoa, eztauko onelakoak konfesetako
ondo biar dan propositua; eta alan utsa da alan egineko konfesioa. Eta
jakin gura badozue ostera zer gauza dan au konfesetako biar dan proposituau, da geure borondate osoagaz7 artuten dogun animu edo gogo
egiazko bat ez ostera biortuteko pekatura. (*)8 Eta au propositu edo
gogoau egiazkoa izen dala ezagututen da, okasinoa datorrenian obraz
5
6
7
8

Ostean zuzenduta: daukien > daudien.
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ifinten badau9; ezta egiazkoa gure borondatiaren gogo edo propositua,
okasinoa datorrenian ezpadau ezer egiten, S(a)n Tomas[ek] irakasten
daben legez. Non est voluntas nisi sit talis quæ data oportunitate
op(...)tur. Orregaitik, neure Krist(inauak), sinistu ginaike ondo, falta dala
au proposituau denpora luzeren baten kostunbre edo ekandu deungian
sarturik dagozan pekatarijetan. Eta alan zerbaist gauzia argijago ifinteko,
falta dala biar dan propositua usti gengi, sarri biraoak edo maldizinoak
esateko, baita bere juramentu egiteko, adbertentzija bagarik egija bada10
gauzia edo ez, ekanduan denpora luzian sarturik dagozanetan; eta guztijen aurrengo guresoak, umiai11 alan eginegaz au berau irakasten deutsialako, ja esaten deutsiala [...]12. Eztaukiela konfesinoetan bere biar dan
propositurik sinistu ginaike ondo, aek umeak13 ezteudianak gure obedidu euren guresoai aginduten deutseen gauzetan, gauza andijak edo grabiak dirianian, zelan dan ordu onian etxera erretiretia, persona sospetxakoren bategaz ez batutia, erromerijatako dantzetara ez joatia... Osterantzian gauza andijak edo grabiak ez dirianian, bakarrik da pekatu
beniala; eta alan da au mandatu edo errekaduau ez arin egitia, etxeko
sinplezako gauzaren baten nozbai[t] edo beste ez obeditu[t]ia, eta onetariko gauzak. Oneik, esan dodana legez, ez dira geijenian pekatu mortalak baia [...]14. Bardin eztauke konfesinoetan guresoak15 biar dan propositua, ezpadauke umiakaz16 biar dan arduria ja doktrinia irakasteko,
ja jakiteko nogaz batzanduten dirian jaijegunetan...; eta au ardurau ezpadaukie euren otseinakaz..., eragozten deutsiala guztiz joatia jaijegunetako dantzetara... Alan ardura falta onetan egin dirian konfesio guztijak
dira utsak, bada dago señale kasi ziertua ez eudiala euki emendazinoko
propositurik.
Au berau falta da ezkondu askoetan, arkal ez sufridutiagaitik bizi
dirianian beti-betiko errijeltan, ez dirianian bizi Kristinu ezkonduak
legez, ez deutsienian arkali pagetan matrimoniñoko obligazinoak... Bardin eztauke konfesinoetan biar dan propositurik, bizi dirianak aserraturik denpora luzian tratadu gura ez deudiala, ez agurrik egin bere auzoari, senidiari edo eurekaz zerbaist izen eban personiai. Guztija estaldu
19
10
11
12
13
14
15
16
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gura izeten daude onelangoak, esanagaz: «Nik eztautsat gatxik gura,
Jaungoikoak on asko egin daijola». Baia euren berba egite-moduan proximuen kontra laster ezagutu legi euren biotzian estalduten dan gorrotua eta ikusiezina. Falta da bere esan dodan propositua, denpora luzian
zorrak pagadu baga dagozan personen artian, ja dala dendetan, ofizialai edo otseinai egineko zorrak; oneik tristiok ez diriala askotan aurratuten daukien arkijena, edo bildurrez, edo lotsaz, edo bai eskatuten
badaude, darabildiezala nekaturik, eta askotan burlezar, bijar emongo
deutsiala, urrango domekan, eta alan pazientzija galdu eragiten deutsiala. Bardin da ezpadituez kunplietan bere denporan testamentuetan agindurik dagozan mezak eta piedadeko obrak. Alan oneik obligazinook al
dagijezala17 kunplietan ez dituezan denporan egiten dirian konfesinoak
dira utsak, bada baleuke biar dan propositua, anbat lasterren egingo leuke pagetiarren. Bardin da bere leenago zerbaist kendu edo ostu dauden
personakaz, bada badagoz biortu bagarik inondik bere al daijiela gauza
kendu edo ostua, ezta[u]ke propositurik denpora atan egiten dan konfesinoan. Doktrina estua esango daude benturaz askok, baia eztago
erremedijorik. Ezta parkatuten pekatua ezpada biortuten gauza kendua
edo ostua, dino S(a)n Augustinek eta beragaz Legiak. Non remititur
pecatum nisi restituatur ablatum. Emetik agiri da, Krist(inauak),
ezta[u]diela konfesio onik egiten propositu faltiagaitik aek taberneru eta
tabernerak neurri biar dan baño txikijagoagaz emonik bizi dirianak betiko pekatuan, bakotxari gauza gitxi kendu18 arren, baia bateri kenduten
jakana batuten da bestiari kenduten jakanagaz, eta alan geratuten biortuteko obligazio pekatu mortalekoa gauza grabera elduten danian. Eta
taberneruakaz dinoana da bardin bere denderuakaz eta ganeko ofizijo
guztikoakaz. Auxe berau jazo leiteke otseinakaz, kenduten badautsee
euren ugezabai gaur lauziri, beste egunian beste anbeste, beste egun
baten emonik kanpokoai etxeko gauzeren bat, bada guztija batuten
danian gauza grabera, dagoz biortuteko obligazinoan; eta alan egin19
dauden denporako konfesioak dira utsak. Azkenengo, denpora luzeren
baten bizi izan danian personaren bat zikindurik Seigarren Mandamentuen kontrako pekatuen20, bere konfesinoetarik emendazinorik atara
baga, sinistu leike ondo eztabela artu biar dan propositua. Orregaitik
personak bizi dirianak ekandu edo kostunbrian ja dala egoteko pentse-

17
18
19
20

Geuk zuzenduta: al dagijiziala > al dagijezala.
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tan gauza loijak, ja dala esateko edo bardin entzuteko gustuagaz gauza
indezentiak, ja dala begiratuteko mutil-neskatuak arkaleri gustu edo
inklinazino loiagaz, alan bizi izan dirianak, dinot, eta konfesadu arren
bere orregaitik laster biortuten izan badira leenago gauzetara, erakusten
daude eztabela euki biar dan propositua; eta au berau irakusten daude21
euren bakarrian norberen gorputzagaz eskuka loiak eukiteko kostunbria
daukienak. Begiratu egizu emen zenbaten konfesinoak dirian utsak;
bada oneik konfesio guztijok barriztu biar dira, eta egin biar da onango
konfesiook egin dirian denpora guztizko Konfesio Jenerala.
Bakarrik daukat orain zer esan, diriala bere askotan konfesioak
deungak ez dirialako osoak edo egiazkoak. Kontentauko naz, bada, esanagaz itxiten danian konfesinoan edo lotsiagaitik edo osterantzian norberak ezaututen dabela pekatu mortalen bat, edo estalduten danian gauza edo zirkunstantzijaren bat konfesoriari agartu biar jakana, dala konfesinoa sakrilegiozkoa. Bardin da gauza zi[er]tua dudazkoa legez esaten
danian, bada guztijak agartu biar dira norbera[k] [be]re kontzientzijan
daukazena legez, Trentoko Kontzilijoak dinoenetik.
«Bada, Jauna –esango dau personaren batek–, nik olan egin biarkot
Konfesio Jenerala? Zergaitik ze umia22 nitzanian indezentzija batzuk egiten nenduzan beste ume23 batzukaz edo ba[i] neure artian, eta gero enaz
inoz azartu edo atrebidu lotsiagaitik konfesetan.» Bada, Krist(inauak),
akordetan izen bazara eta lotsiagaitik itxiten izan badozuz konfesadu
bagarik, jakinik edo bai dudiagaz konfesadu biar diriala, daukazu zer
barriztu konfesio guztijak. Eta jakin biar da, Krist(inauak): barriztu biar
dirianian konfesino[o]k, ez bakarrik esan biar dira lotsiagaitik itxi zirian
pekatuak, baita bere konfesino deunga aetan esan zirian pekatu guztijak, zergaitik ze arien ezan parkatu, eta kontu egin biar da eztala oraindo arien konfesadu. «Bada, aita, orain egingo dot leenago konfesadu nitzanik onako konfesiñoa, eta absolbidu negi; eta gero Aste Santuan...
egingo dot Konfesino Jenerala.» Ez orix[e], neure adiskidia. Zuk ezin
absoluzinorik artu zinaike Konfesino Jenerala egin artian. Auxe da ez
matraka txikerra askogaz. Jakin biar dozue, bada, leenagoko konfesino
guztijak edo bai atzeragoko konfesinoak utsak izan dirianian ja dala examine faltiagaitik, ja dala biar dan damua edo propositua falta izan dala,
edo bai pekatu mortalen bat lotsaz konfesadu bagarik itxi dalako, guzti-guztijak barriz konfesadu biar diriala, bardin zein euretarik arien ordura artien konfesadu ez balitz. Au da, ez bakarrik esan biar dira aek peka21
22
23

Idem: Eta au berau da irakusten daude > Eta au berau irakusten daude.
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tuak zeintzuen damua edo propositua ezan eukiten konfesinoetan, leenago esan dodana legez, edo zeintzuek lotsaz itxi zirien konfesadu
bagarik, baita bere konfesino deunga aetan esan zirian pekatu guztijak,
kontu eginik konfesino deunga aek egin dirian denpora guztizko pekatuak ez diriala bat bere parkatu, eta alan bardin zein denpora guzti atan
ez balitz bat konfesadu. Orregaitik, a bizimodua euki badau batek ogei
urtian, ogei urteko Konfesio Jenerala egin biar da; amar urtian euki
badau, amar urtekoa; edo lau edo bost urtian, lau edo bost urtekoa. (*)24
Begiratu egizue orain, Kristinauak, zeuben bizimoduari, aztu egizue
ondo zelangoak izan dirian zuben bizitie[n] lenagoko konfesinoak; bada
ikusi dozue zeuben erruz ezpadozue egiten izen biar dan examinia,
zuben ko[n]fesinoetan ezpadozue euki pekatu eginen damua eta propositua ez pekaturik geiago egiteko, edo ezpadozuez pekatu mortal guztijak konfesetan izen zeuben kontzientzijan euki dozuezana legez, guztijen Konfesio Jenerala daukazuela zer egin. (*)25 Persona eskrupulosak
eta bizitia on edo erregular bat eroan deudianak eztabe Konfesio Jeneralik egin biar leenago egin badabe, egon bitekez euren konfesoreen
agindura; baia aek beste personak pekatuan bizi izan dirianak euren
bizitien emendazio bagarik, egin biar dabe Konfesio Jeneral bat. (*)26
Baia esango deuste orain: «Gu[k] zelan egingo dogu Konfesio Jenerala? Nik eztaukat atarako bururik; asiten balitz onetan, galduko neunkela usti dot burua». A Krist(inauak)! Auxe da Diabruak Konfesio Jeneral bat asi gura deudian askoi27 botaten deutsien tentazioa. Baia,
Krist(inauak), datorren eguenian28 irakutsiko deutsuet nortzuentzat dan
probetxu andikoa Konfesio Jenerala, obligazinokoa ezpada bere; eta
esango deutsuet bere ze errez egin zinaiken. Orain kontentaduko naz
esanagaz eskojidu dagizuela konfesore jakintsu eta prudente bat. A
Krist(inauak)! Zenbat daukazuez orain Jaungoikoari grazijak uri onetan,
eta ze kontu andija eukiko dozue Jaungoikoari zer emon Jaungoikoak
opa deutsuen grazija onegaitik? Eskojidu egizue, bada, esan deutsuedana legez. Zer egiten dozue erosi gura dozuenian jazteko on bat egiteko
oial edo tela gustuko bat? Ezpadakizue nok dauken zuek biar dozuen
oial edo telia, itandu egiten dozue jakin leijenari. Gorputz[e]ko gauzetan
egiten dozuena ez dozue egingo zeuben arimako gauzetan? Esan egidezue ezpabere, ze kontu da au? Gaixorik bagagoz, gura dogu al ba(...)...

24
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PRIMER

VESP(ERTI)NO SOBRE EL YUGO SUAVE
DE JESUC(RIS)TO

Iugum meum suave est et onus meum leve. Mt. 11, 30
Asko guztiz dira1 Jaungoikoen zerbizijoan (eta bere Lege Santuaren
gordetzalletan) dago[za]la usti dauden gogortasun eta tristuriak atzeratuten ditubanak emoteko biotza Jaungoikoari, emaiten diriala munduko
engañu faltsoetara. Usti daude Jaungoikoak bere zerbitzallai (...)a deutsiena gordetan dala beste bizitzarako eta orain beriala eztabela ezer
bere emoten (...), eta ezer bere eztakuselako euren aurrian kasu gitxi
egiten daude gerokoen. Alan egiten euden bere Profeta Santuen denporan, bada Ezekiel Profetiak euren begijen aurrian ifinten zitubanian Jaunaren promesak ta zematute andijak, burla ta barre egiten eutsen esanagaz: «Onek prediketan dituban rebelazinoiak dira emeti egun luzeetarako ta bere profezijak denpora asagorako». Baija kontrara, ze eragozpen
edo inpedimentu andijak, difikultade gogorrak, begitanduten ez jakiez
Jaunaren bideetan? Arako promis[i]oko barri balioakaz engañadu izan
zirian Israeltarrak legez, Jaungoikoaren zerbizioko pausu bakotxian
begitanduten jake ikaratuten dituezan gigante bat, eta Jaunaren Legian
da[go]an enbarazu eta difikultaderik txikerrena usti daude dala bentzidu
ezin leiken monstruo bat. Gogoratuten jake Kanango luurrian aek izan
ziriana legez, Jaungoikoaren zerbizijoan dabiltzezan persona onak bizi
diriala deskantsu ta atsegin baga. Asmu onegaz gero, ze begiakaz ez
dituez begiratuten Jaungoikoaren zerbizijora garoiezan obra eta
exerzi[zi]jo espiritual guztiak? Garizumia laster datorrela jakitia, orduan
entzun biarko dituezala se[r]moiak, konfesadu eta komulgadu biarko
deudiala a gordetia, oneik eta olango gauza guztiak horrore andi bat eta
biotzeko iluntasuna egiten deutsee. Terra ista deborat habitatores suos.
Auxe da askok deungak izateko dauken motiburik printzipalen bat, zergaitik ze S(a)n Anbrosio[k] dinoana legez, gauza garratza usti jake
ill(...)uakaz esperantzak erostia, au da, geroko ondasunak oraingo
damuakaz erostia.

1
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Engañu (...)n gaizkin edo perjudizial bat desegiteko artuten dodaz,
bada, gaurko sermoi geitzat arako ber[ba] berberak, zeintzubekaz munduko Salbadoriak konbidetan dituzan pekatari guztiak ta ofrezietan
[de]utsee euren pekatuen pisuagaz eta karga astunagaz nekaturik dabiltzen guztiai euren ari[m]en alibio ta deskantsuba. «Erdue nigana –dirautsee– kantsadurik ta nekaturik zabiltzen guztiak, neuk kontsoladuko zaitubedaz; artu egizube zeuben ganian neure zerbizioko uztarrija, bada da
guztiz bigun ta arina. Venite ad me omnes... jugum enim meum... [Ez]tot
gura, ez, itxadon deizuben beste bizitzeragino, ezpada erdueze ta ikusiko dozue [la]ster estadu bata ta bestian artian dagoan diferentzija. Ez
dozube aurkituko, ez, munduaren zerbizijoan nirian aurkituten dozuen
delizija eta kontsolazinoak.» Eta orra emen [a]gerturik neure diskursoen
lan guztija, zein zatituten dodan puntu bitan: lenengoa[k] erakutsiko
deutsube ze txarra, ustela ta frutubagia dan pekatuban aurkitu zeinkien
kontsolazinoa; eta bigarrenak adituten emongo deutsube zelan Jaunaren
Lege Santuan aurkituko dozuen mundu onetan bere egiazko kontsolazino ta kontentuba.
LENENGO ZATIJA
«Ze gozotasun euki neike, iluntasunez beterik aurkituten nazala eta
Zeruko argija falta dodala?», esan eutsan Tobias Santuak S(a)n Rafael
Arkangelu gloriosuari, bere neke artian kontsolau gura ebanian Arkangelu Santuak. Santu aren esana ezin inori obeto dirijidu leiteke, arako
euren gustu ta bizijo madarikatuetan kontentuba aurkitu leitekiala us[ti]
deuden zorigaiztoko personai baño. Jesuk(ris)to mundura etorri baño
leenago, itxuturik gizonak euren ekandu edo pasi[no]akaz, sinistu euden
biotzeko bakia aurkituteko modurik onena, (...)agaz [a]tsegin emaitia,
bizitia aberastasun ta abundantzijan, eta gizonen begijen aurrian andia
izatia. Alantxe sinistu euden, ta deungen dana alan sinistuten daude
Kristinautzat dagozan askok. Baia2 onela sinistuagaz, ez bakarrik engañadu ziriala dino Eskrituriak, baita bere egin ziriala zorigaiztokoak. Contritio et infelicitas in vi[i]s eorum. Zegaitik ze onan pentsaduagaz ez
euden ezagutu egiazko ta bakezko bidia; euren aberastasun ta anditasunian topauko eudiala usti euden sosiegu ta bakien ordez, ez eudien aurkitu biotzeko estutasuna ta bake falta andi bat baño. Eta neure Katolikuak, eg[ia] esateko, nok euki leike munduan Salomonek baño aberastasun, anditasun, gloria ta atsegin andiagorik? Batu zirian beragan

2
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munduban batek euki aleikezan gloria, [del]ikadeza, edertasun ta gustu
guztiak, eta guztiagaz zer usti dozu dirautsuela aurkitu ez(...) [atse]gin
zituzan jauregi edo palazijo soberbijoetan, arako jardin atsegintsuetan
(...) (...)uzan tesoru andietan, eta arako anbeste urtian bere zentzun eta
biotza (...) ukatu baga, bizi izan zan gloria ezin andiaguan3? A Krist(inaubak)! Ez ebela (...) (...)itu dirausku, ezpada biotzeko inkietaziñoe ta aflizinoa baño. (...) [ge]ngi askotan munduko anditasun eta atsegin faltsoen
(...), ikusiko geunke arako gizon aberats bere ondasunekaz zer egin
eztakiena, ikusiko geun[ke], dinot, bere palazijoak ezin geiagoan alaja
ederrez beterik daukezala, bere biotza aurkituten dala kontsueluen
erraztu baga. Divites eguerunt et esurierunt4. Ikusiko geunke arako beste gizon konbenientzietan dagoala usti doguna, eta bestia munduko
anditasunak eta fortuniak lagunduten deutsena, bere arimia aurkituten
dala guztizko inkietazinoian bere deseoz ez kontentaurik. Baija, zetan
geratuten naz? Sartu zaiteze zeubok berberok zeuben biotz[en] barruan
eta pentsadu egizue zerbaist bertan igaroten dan ganian. Igaro egizue
zeuben5 artian: zer aurkitu dot nik egun atako banketa andian, zer beste egunian ase artian jan eta edan egin nendunian? Zer arako joko, arako jolas eta arako neure biotza sarturik egon dan gustu zikinetan? A!
Aurkitu dodana ezta besterik izan ezpada neure osasunen galtzaija, edo
bai neure kontzientziena; neure ondrien, neure ondasunen eta neure
deskantsuben akaberia. Eztot aurkitu keja, odio ta gorrotua ba[ño]; guztija izan da niretzat inkietude, deskontsuelua eta biotzeko atsakabe edo
aflikzinoa. Va(...)tas et afliccio spiritus. Eta geiago, zer aurkitu dot arako beti sarturik ibili nazan dantza, komedija ta beste dibersiño loietan,
kasurik egin baga neure konfesore ta predikadorien esanai? A! Aurkitu
dodana ezta besterik izan neure biotzian dibersinoe oneen bijeramunian
sentietan izan dodana baño: neure biotzeko tristeza eta iluntasun andi
bat, eta neure kontzientzian geratuten izan dan erremordimentuaren
arr[a].
Entregaduko dau, dino Isaias Profetiak, Babilonija kirikijoen poderijora. Au da, gura dau esan: entregaduko dau pekatarijen biotza, zein
adierazoten dan Babilonijen uzenian, kirikijoai, zeintzubek dira diabruak; baita bere dira erremordimentuen arantzak eta akuilluak, zeintzuek dakarz beragaz pekatuak. Eta gura badozue jakin oraindo ze
arantza dirian oneik, dinautsuet dala bat pekatuaren ezaintasuna ta ikaragarritasuna, zein da ain andija ze esaten eban filosofo jentilginoko
3
4
5
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batek: «Baneki neure Jaungoikoak –(alan berba egiten eban bere guzurrezko jaungoikoakaitik6)– parkatu[ko] leust[ie]la, eta gizonak jakingo
eleukiala, orregaitik enikite azartu edo atrebiduko egiten pekatu bat,
berak dauken ikaragarritasunagaitik». Eta egija esateko, ain da andija, ze
bera ez ekustarren eta beraganik ines egitarren, sartuko gintekez laba
suak goriturik dagoan baten, bada osterantzian ilgo gintekez espantuz
benturaz. Beste arantza bat da gaizki edo deungero eginen akordu miña,
zeinek daroa askotan pekatarija desesperazinora, Kain zorigaiztokoa
eroan eban legez bere anaje Abeleri emon eutsan eriotziak. «Memorijera jatordaz –esaten eban Antioko errege gaiztoak– Jerusalen[en] egin
dodazan gatxak, norik ezaututen dot etorri jatazala orain igaroten dodazan pena guztijak; eta alan ilten naz orain tristeza andijan erbesteko
luurrian.» Azkenengo, bes[te]rik ez esatarren, beste arantza bat a7 erijotziaren bildurra, Jaungoikoaren juizijoen estutasuna, eta Infernuko betiko kastiguen ikaragarritasun eta guztizko horroria. Eta ziur ainbeste, ze
ifinten jakanian pekatarijari bere aurrian erijotziaren memorija alde bateti ain ziertua eta beste aldeti ain estaldua bera izango dan ordua, ezin
egon leiteke tristetu baga Espiritu Santuak dinoana legez (Eccl. 41), zergaitik ze daki egun atan bengaduko dala Jaungoikoa bere pekatu eta
malizijaganik, eta emongo deutsela azken edo akaberia bere bizijo eta
gustu zikinai.
Eta ze pena ezta au munduan sarturik dagoanentzat? Bere konbenientzija guztien erdijan bere osasunian sentietan daben nobedaderik
txikerrenak betetan dau sustu eta bildurrez, bada ezauguten8 dau Infernuko ondarreta[ra] jausiteko bakarrik falta dala bere bizitziaren firu argala urratutia, zerik dagoan eskegirik. Eta jazoten bada pestilentzijarik, erijotzarik, luurraren ikararik, odeija, truboia edo iñazitua, bertati bildurrak
artu biar dau, eta igaroten da kontzientzia geiztoen bildurragaitik. Oneik
guztiok baturik atorme[n]tetan daude, eta salatuten daude geiztoen biotza, e[ta] egiten daude beti bere belarrietan ikaratasunen eta bildurraren
otsa, guztija luzez, adierazoten dabena legez Job Santuen adiskida
batek; bada berak bere esate-moduan adierazoten daben legez, ifinten
danian kontzientzija geiztokoa jaten maijan, non geijenian alegretan oi
dira gizonak, aintxe bere ez jako falta bildurra eta inkieturik, ustirik jaokala itxoroten iluntasuneko eguna, zein dan Erijotzako eta Juizioko eguna. Cum se moverit ad quærendum panem, novit quod paratus sit in
manu ejus tenebrarum dies (Job 15). O geure Jaungoiko amorosua, ze
6
7
8
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biguna eta miserikordia andikoa dan gugaz! Zelan ama batek gura deutsanian bere umiari ugetza kendu, ifinten dau bere bulerrian [...] mintasuna, alan ber[or]ren miserikordiak betetan dituz mundu onetan pekatarijak aurkitu leikezan kontentu eta gustuak desasoseguen eta err[e]mordimentuen biaztunez, onela euretarik ines egin deigun. Egin genduzan
berorrenak izateko, eta alan inkieturan dago gure biotza berorregan deskantsadu artegino. Fecisti nos Domine ad te inquietum est cor nostrum
donec requiescat in te. Bai, [o]ri Jaungoiko amorosuaren disposizinoe
jakintsua da: emeko munduko gerizazko bizitzia ain [be]terik egon din
garraztasunez eta biaztunez, ez deiten alan ge[u]re biotza katigatu bere
ustasun edo banidadietan, eta billatu daiguntzat egiazko kontsolazinoa
eta arimako benetako poza. Au topaduko dozue mundu onetan aurkitutia al izan leitekian lanbeste Jaungoikoen juizioko uzterri bigunian,
zetara konbidetan zaituez J(esu)k(ris)to berak sermoien geitzat artu
[do]dazan berbatzat9. Jugum...
BIGARREN ZATIJA
Ezin ukatu leike nekiak eta kurutziak dagozala Jaungoikoaren zerbizijoan; bardin ezainduko litzateke birtutia, irakusten balitz edo arantza
bagarik edo lora bagarik. Baia jakin biar doguna da, S(a)n Bernardok
irakasten dabena legez, arantzak ikusten diriala, baija lorak ez; eta gauzarik kontsolagarriena dana, nekiak diriala arinak, baia kontsolazinoiak
ez; eta nekiak eta kurutziak eurak bere eztabela kenduten birtutiari
jarraituten deutsen poza eta gozaldija. Nok eztaki kantsazinoe eta biarra
dala gorputzentzat kazan ibiltia? Nok eztaki kantsazinoa eta biarra dakarriela gorputzari aik joko guztijak ze[i]ntzuetarako biar dan gorputzaren
mobimentu andija? Baia orregaitik bere, oneik jokook eta kazia artuten
dira dibersino eta gustugarri. Baija au ezta gorputzena, zein dakusgu
nekatuten dala. Alan da bere birtutean: guztietan da arimien olgantzia,
zein bere artian orduan poztu eta atseginduten dan. Nekosoa da, dino
S(a)n Juan Kris(ostomok), birtutiaren exerzizioa; baija daka[r]rijona legez
arimiai sosiegu bete bat, emoten deutso poz bera lezkorik eztagoan bat.
Zer gauza, (doa esaten Santua bera), deritxazu gustoso eta [...]? Janariko
mai on bat? Osasun andi bat? Edo bai aberastasunezko kaudal guztizko
bat? Bada oneik gustu eta kontentuok ifinten badira birtutia eta Jaungoikoaren zerbizijoan dagoan gustu eta kontentuaren aurrian, dira garraztasunak, eta dagoz tristezaz beterik. Kontzientzija garbi bat, eta geroko
ondasun eta Zeruko glorien esperantza andi bat da gozaldirik eta [d]eli9
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zijarik andiena mundu onetan. Onetarako, bada, emon egidezue gizon
bat Apostoluba S(a)n Pablogaz esan leijena, bera lanbesteko meritu
ezpadauko bere, eztabela sentietan [b]ere kontzientzijan ezen erremordimenturik. Zer gauza egon leiteke berari penarik, atsaka[be] edo inkieturarik emon leijona? Ez erijotziaren pentsamentuak, ez Jaungoikoen juizijo ikaragarrijak, ez beste gauzarik bere izan leitekez asko galduteko
berak dauken sosiegu eta bake gozua. Egija bada bere ezin inok ziertuz
jakin leijela justua bada, ez zelan Apostolu Santua bere ezan euki justutzat bere ustijan, baia orregaitik bere kontzientzija on batek emoten dau
poz eta atsegin ain andi bat, ze zelan eguzkijak otzaldian bera agertu
baño leenago bere argituten dau mundua bere argi eder[r]en oztasunagaz, alan kontzientzija onak, ezpada bera guztiz ekusten bere, poztuten
dau bere garbitasunaren argijagaz. Au geiago irakusteko, gomutarazo
egijozu, dino S(a)n Juan Kris(ostomok), ilten doian bati, gomutarazo egijozu zartzaroan dagoan bati bere bizi guztian billatu dituzan gustu eta
dibersinoiak, konbitek, dantzak, komedijak, joko eta jolas guztijak, eta
itandu egiozu oneik gozadu dituzan munduko on guztiok orain kontenturik emoten badeutse. Egija esan gura badau, erantzungo dau eurak
diriala orain bere biotza estutu ta tristetuten deudianak. Baija itandu egijozu beste aguriari bere obra onak, bere barauak, bere sakramentuak
sarri artutia, bere [...], eta itandu egiozu zer sentietan daben orain eurakaitik10. Eta erantzungo deutsu obra on oneik diriala bere kontsuelu
andiena, eta eztaukela zek poz eta atsegin geiago emon leion gauzarik,
ezpada Jesukristoen zerbizijoan emon daben denporiaz akordetia.
Doa aurrera doktore santua dakarrela Ezekiasen eta S(a)n Pauloen
exenplua. Ezekias Erregia gaixorik egoala, ezan poztuten bere erreñu
guztijen eta bere glorija eta anditasunaren gomuta zala. Bere kontsuelu
guztija zan pentsetia Jaungoikoen aurrian egin zituzan justiziako obra
onetan; onein ganian berba egiten eban Jaungoikoagaz atsegin andiagaz. Bardin S(a)n Paulo Apost(oluak) mundu onetarik urteiteko denporia elduten jakanian, ze gozotasunegaz ez diño bizijo edo pekatuen kontra euki daben pelia, eta peliatan bere birtutiakaz alkantzadu eban bitoriak zenbat kontsoletan eztau? Baia zeubok berberok ekarri egizuez
burura mundu onetako jolas edo dibersinoetan igaro dozuezan egun
batzuk, eta beste aldeti Jaungoikoaren zerbizijoan enpleadu dozuen
egunen bat edo beste. Eta esan egizue zeinetan egon ziniaten kontentuago, edo bai zeinetan aurkitu zenduen poz eta biotzeko atsegin geiago, ikusten zenduenian egun batian idigirik arimiarentzat Zerua, eta bes-
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tian ikusten zenduenian zeure oñen azpian idigirik Infernua. Baija, zetan
lotuten naz? Filos[o]fo edo jakintsu jentilak bere zelan ezaugutu eudien
jaungoiko bat fede bagarik bere, alan ezaugutu eudien kontzientzija on
bate[k] arimiari dakarreijon kontsolazinoe eta poza. Alan dino Tulio
euretarik batek: «Exerzizio edo obra onetan igaro dan bizitziak dakar
beragaz anbeste kontsolaziño, ze modu onetan bizi izan dirian[ak] eztauke nekerik, edo dauke guztiz arintzat, ezer badauke bere». Bada federik
ez eukir[ik] jentil jakintsuak anbeste estimetan beben kontzientzia onen
zoriona eta atsegina, beragaitik ezer itxaron bagarik geroko bizitzian,
jakinik Krist(inaubak) ze sari andija dauken beretzako Jaungoikoak, zenbat geiago ezta poztuko esperantza onegaz? Eta aramen beste motibu
bat persona onen zoriona eta poz andija egiten dabena mundu onetan
ber[e]. Esperantzia, dinot, baia eztot esan gura a esperantza illa zein daukee pekatarijak be[re]; bada ondo begiraturik, ze gauza garratzagorik
pekatarijen esperantzia baño? Dakusde zer irapazi leijen neke puske
bategaz, eta zer arrisgetan doazan galduten badaude, au da, betiko tormentua; baia eztaukiena legez konfiantza eta karidaderik, euren esperantzi[a] erexemon11 eta amatetan da12 kasi denpora baten. Egon leiteke, bada, gauza negargarrijagorik jakitia baño dagoala beti irungo daben
zorion eta gloria, eta ez aurkitu norberagan esperantzau [...] leijen gauzarik? Baia ze beste modutan dan persona justuen esperantzia! Berak
ifinten deutso aurrian a beti-betiko gloria nora eroango daben pazientzijan sufrietan dituzan nekiak, eta irakasten deutso S(a)n Paulo
Apost(ostoluak) guztiz geiago izango dala konparazino baga bere sarija
bere sufrimentua baño; eta ze bake, ze atsegin eta zorioneko kontsuelua ez jatorko emetik? Ondo adierazoten deusku Apostoluak berak, nok
esan orduko Kristinau batzuei gozadu deitiazala esp[e]rantziagaz, erantsiten dau bertati, eukirik trabaju eta nekietan pazientzia, ondo jakinik
bateri jarraituten jakala bestia, au da, pazientzijari atsegina, esperantziari kontsolaz[i]noa. «O arimia –gedar egiten dau S(a)n Buenab(enturak)–,
zenbat usti dozu poztu eta alegretan diriala beti gogoau daukienak, eta
dakusdenak eternidadeko edo betiko bizitzeko espillu[a]?» Tobias Santuen ganian irakurten da Eskritura Sagradian, ze permitidurik Jaungoikoak beste atsakabe edo trabaju askoen ganera galdu leijela bere begietako argi g[uz]tija, ezetan bere orregaitik deskontsoladu baga, guztija igoroten eban bake andi bategaz; eta eroateko pazientzia onetara, eukan
seme bakarra ifinten eutsan aurrian esperantzau. «Neure semia –esaten
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eutsan–, ez zaitez bildurtu geuri jazoten jakuzan atsakabe edo desfortuna andiakaz. Egija da orain bizi gariala pobrezan, baia bi[zi] gaitezan
Jaungoikoaren bildurrian; apartadu gaitezan pekatu guztirik, obra onak
egin da[i]guzan, eta ziertu egon gaitezan etorriko dala egunen bat noz
ikusiko garien guztizko z[o]rionez beterik.» Alan jazo jakan ez bakarrik
Zeruan non dagoan gizonen asmur[a] bere etorri ezin leitekian gloria
gozetan, baita bere mundu onetan. Jaungoikoak berak biraldu eban
Arkangelu S(a)n Rafael gloriosua berari argituteko begija[k]. Arkangelu
gloriosuak berak lagundu eutsan gizon gazte eder baten irudijan bere
[se]miari Rages eritxan errira. Arkangelu Santuak kobradu eutsan zor
eutsien diru-kantidade andi bat; eta azkenian Arkangelu gloriosuak
topadu eutsan bere semiari emazte guztiz modesta, santa eta guraso
aberatsak eukazana. Eta ez geiago esatarren, usti eukian Zeruko bendizino guztijak eurijen moduan jausiten ziriala Tobiasen etxien ganian.
Baija ez egizue usti munduak anbeste estimetan di[tu]zan on guzti
oneik diriala bakarrik persona justu eta santuen sarija mundu oneta[n].
Egija da Jaungoikoak disponietan dabela geienian, mundu onetan biar
dirian gauzak ez faltetia bere zerbizijora emon dirianari; eta euretarik
bere konbenidu13 danian arimarako, emoten deutsee eun, itxi beudien
bat. Baia zer dira oneik, santuak eta persona onak euren bijotzian daukiezan kontentu eta delizijaren aldian? Baija [sar]tu neiteke kontetan aek
kontsolazino, atsegin eta dultzurazko aberastasunak, zeintzuk ganez egiten deutsee askotan pentsadurik geroko glorijaren betiko zoriona? Ez,
munduaren zerbizijoan dabiltzezanak ez dituez ezauguten, ez dituezalako inoz probadu. Baija zer dinoe euren ganian probadu dituezan personak? A! Mundu onetako kontentu eta gustuak ez dabe merezidu, ez,
alango ponderazinorik euretan sarturik eta preso dagozanakaitik14 bere.
O ze gozua dan, dino Dabid Erregiak, Jaungoikoaren espiritua! Ondo
ezauguten eban Dabid Erregiak munduak emon leijen bentaja eta zorion
guztija; baija orregaitik bere, poz eta atsegin guztija da Jaungoikoen
Legian aurkituten daben dultzura eta suabidade guztizkoan. «A! Zer daukat nik Zeruan?», dino kontentuz beterik. Eta berorrez ostian dinautso
Jaungoikoari: «Zer gura izan dot nik Luurrian?». Quid mihi est...? Ezta, ez,
urria ez ziarra edo urregorri guztija ain [es]timagarrija; ezta, ez, eztija eta
panala ain gozua zein Jaunaren juizijo edo Lege Santua. O Israelko Jaungoikoa, ze ona zarien zeure atzian benetan dabiltzezanentzat! O ze andija dan berorren dultzura eta gozotasun guztija, zein dauken berorren bil-
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durrian da[b]iltzezanentzat! Alan esperantza sendo edo firme bategaz
esan ginaike asten diriala ge[ro]ko zorionen gustua artuten, eta kantetan
dituezala Zeruko Sioneko kantzino gozuak erbestian, au da, mundu
onetan, dagozala bere. O Jaungoiko maitia! Geiago monta dau egun
batek berorren etxeko [...], mille gustuko egun pekatarien artian baño.
Geiago monta dau persona justuak euki leijen gauzarik txikijenak, pekatarijen aberastasun andijak baño. Bada, Kristinaubak, zeubogan dago au
ditxa eta zorion andijau, zeuben eskuetan daukazue bera alkantzetia.
Egija da batzuentzat lenengoran zerbaist gogorra eta miña dirudijela
[b]izija on barri bat asitia: askoen zeresanetik igaro biarra, aldetu edo
apartadu biar izatia lenagoko lagun deungetarik..., ekarri leikijo batzuei
zerbaist melankolija benturaz. Baija au berau jazoten da ofizijo guztietan
euren asikeran. Lenengoko aplikazinoiak emoten dau nekia eta enfadua,
baia sarturik gero lekzinoietan eta zerbaist aprobetxamentuan aurraturik, egiten dira errez eta gustuz. Apost(oluak) irakasten deuskuna legez,
guztija doa, Krist(inaubak), geu osoz entregetia Jaungoikoaren zerbizijora eta [zi]nez artutia bere Lege Santuaren uzterrija.
Onetarako esango deutsubet exenplu mi[r]agarri bat. Dino S(a)n
Aug(ustin) gloriosuak, ze izanik bera lenengoan munduko pekatuetan
[gu]ztiz sarturik egon zana, eta asi gurarik ja itxiteko munduba eta eukazan ekandu [ga]izto guztijak, dino bada, ifinten jakazala bere aurrian au
biziten biortasun edo mu[da]ntzau egiteko ainbeste enbarazu, ze usti
eban alde bateti ikusten zituzala ordu bateko gustu zikin guztijak bere
aurrian, esaten baleutsie legez: «Eta zelan? Itxiko gaituzue betiko? Por
fuerza! Au izango da ordua nozik aurre ja ezkozuz iñoz sekula ikusiko».
Beste alde[tik] (dino Santuak berak) ifinten jakala bere aurrian birtutia
aurpegi eder eta alegre bategaz, lagun zituala exenplu on asko, alan
dontzella askok emoten eudiana, baita bere beste personak estadu eta
edade guztietan bizi zirianak kastidadian, eta esaten eutsen: «[Z]elan? Eta
ezin zinaike15 egin zuk oneik personok egin leijena? Eta nondik daukie
alegina egiteko oneik, edo euren birtutiagaitik edo bai Jaungoikoenagaitik? Aitu egizu, bada –(esaten eban orduan berak)–, zeugan konfietan
dozulako jausten zara. Itxun zaitez Jaungoien eskuetan, eta ez bildurrik
euki, bada ez zaituz largaduko; itxun zaitez beragan seguridadiagaz,
bada Berak artu eta salbaduko zatu». Batalla onetan egoala, dino Santuak asi zala negarrez indertsu; eta itxirik jausten gorputza iko-arbola
[b]aten ondora, zein egoan bera ez estiradu zan ortuan, dino emon eutsala korriente guztija negarrari eta asi zala geijez bere biotz guztirik,
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esaten ebala: «Noz artian, Jauna, noz artian egongo da nigaz aserre? Noz
artian izango da ez emotia azken edo akaberia ene torpeza edo loikerijai? Noz artian esango dot ‘bijar, bijar’? Zergaitik ezta izango orain bertati? Zergaitik ez jakie orain ordu onetan emongo azkena edo erremata
ene [m]aldade guztijai?». Igarorik oneik gauzok, eta beste berak bertan
dinoazan asko, dino berta[ti] mudadu eutsala Jaungoikoak beingoan
biotza, ain modutan ze ez eban geiago euki aragizko pekatu eta bizijoen apetiturik, eta ezta bere munduko beste gauzerik, eta sentidu eban
bere biotza libre leenago euki zituzan ekandu geiztoetarik. Eta alan kate
batzue[ta]rik soltadurik legez, asten da beste libruan grazijak emoten
Jaungoiko bere libertadoriari, esaten deutsela: «O Jauna! Ni naz berorren
menpe edo esklabua. Urratu [eu]tsan ene grilluak; Berorri ofreziduko
deutsat alabantzako hostija. Non egoan neure Jesus, non egoan anbeste
urtian neure borondatien libertadia, bada ezan biortuten berorregana? O
ze otxin andirik atera zenduen bera instante baten, biortu eta eratu
[nei]jentzat nik neure iduna berorren uzterri bigunera eta berorren lege
santiaren karga arinera! O ze gozo egin jatan bertati itxitia munduko gustuak, ze gozo itxitia leenago galdutia bildur nitzena! Botaten zituan
Berorrek ene arimarik munduko gustu baltz guztijak, botaten zituzan
kanpora, eta sartuten zan Berori euren leku[a]n, Berori gozuago dana
beste edozein gustu baño eta ederrago beste edozein edertasun baño».
[O]negino, bada, S(an) Augustinek.
Ikusi egizue, bada, au miragarrizko gizonau, guztija ibili edo
kor[r]idu ebana, denpora baten biziosoa eta munduko gustuetan sarturik egon zana, eta gero Jaungoikoaren miserikordijagaitik konbertidu
zana. Juez ona da au, bada, erabagiteko geure kasuan. Baia, zenbat
onen moduko exenplu ekarri neikez? Ondo irakutsi leuskizue egijau
konfesino santuak entzuten aplikadu dirian Jaungoikoaren ministroak.
Eurak [es]ango leuskizue Jaungoikoen eskuak egiten dituzan mudantza
miragarrijak sakramentu atan; ze kontsolazinoe andija emoten deutsen
arima askoi, ze indarra peleetako tentazino guztien kontra, ze bakia, ze
poza. Eta geiago gura badozue oraindo, itandu egijozue ez ai16
pe[ni]tentiai zeintzuek17 inoz euren ekanduetarik urten baga geiago
datoz konfesonarijora dauken kostunbreagaitik euren bizitzia emendetara baño; ez egijozue onei itandu, ezta bere beste askoi zeintz[uek] azaleko konfesiño bategaz kontentu diriala, geiago usti leike gura deudiala
aztu euren pekatuak euretarik garbitu baño. Itandu egijozue, bai, arako
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penitentiai eta pekatarijai biotz guztirik pekaturik eta okasinorik apartadu dirianai; eta eurak esango deutsu[e] benturaz Dabid Erregiagaz:
«Erdueze eta ikusi egizue gure arimetan igaroten dana, Jaungoikoen
esku poderosuak egin dituzan mirarijak». Esango deutsue bizi guztian
euki de[u]dien egunik on eta alegriena izan zala a eguna zeinetan konfesino jeneral bat med[io] itxi eudien euren pekatuen karga astuna; esango deutsue pekatuak leenago loi[tua]gaitik isildu zituezan pekatarijak, a
bildurra galdu eudenik18 aurre izan dala noz b[izi] dirian biotzeko sosiegu eta pozagaz; esango deuts[u]e pekatari andienak izan zirienak,
gozuago dala negar-anpullu bat botatia bere pekatuakaitik19, munduko
gustu eta dibersino guztiak baño. Eta akabetarren, emon zaitezee biotz
guztirik Jaungoikoari, eta ikusiko dozue zelan ez zatuezan engañadu,
eta topetan dozula esan eutsuena baño zorion geiago.
Eta Krist(inaubak), ezpadozue zeuen desgrazijagaitik orain artian
ezagutu, bene-benetan da ez zarielako au esperientzijau egiteko estaduan ifini. Zergaitik bada, ez zarie oraintxeganik ifinten estadu onetan?
Onetarako itxaroten deutsue gaur Jaun onek. (Ecc[l]. 3)
Erdu bada, pekatarija; zek zaukez katigurik, ez daizun ikusi eta probadu ze biguna dan geure Jauna? Gustate et videte. Sinistuten badozu
gozoa [da]la eta eztia20 baño geiago Jaun onen Legia, zek zaukez loturik ez urteiteko munduko m[en]petasunen estadu negargarri orretarik
non bizi zarien, artu deizun miragarrizko ditxa andiau zein opa jatzun
doarik? Eta, bada, noz edo noz, belu edo gozeti, emeko mun[du]an edo
bestian, ezaugutuko dozu egijau. Pentsadu egizu ondo z[e] burladurik
ikusiko zarien azkenengo egunian. Ze mina eta pena ezta izango zuretzat ikusten zarien kondenadurik, itxi zendulako Jaungoikoaren zerbizijoko bidia ustirik za[la] gogorra, eta ezaguturik au dala bigunago pekatuena baño? Zelan izan leiteke, bada, geiago gura izatia infernu bategaz,
zelan dan pekatarijak bere kontzientzijan daroien[a], irapazi beste infernu bat? Eta ez gura izatia zeru bategaz, zelan dan persona ju[stu] eta
onen arimia, ez irapazi beste zeru bat? Ez zaitez izan, bada, animu eta
konfiantza gitxikoa. Probadu egizu bein au gauzau eta konfiadu egizu
Jaungoikoagan, ze (...)azi zaitezeneko urtengotzu bidera Aita amoroso
onek Seme [...] besoak zabalik. Eta zelan? Ezin egingo dozu zuk anbeste personak, gizon eta andra, ain er[rez] egin deudiana eta euren arimen
guztizko kontsolazinoagaz? Euretarik askok d(...) (...) aurpegi alegre
bategaz, zek bildurtuten zatuzen esateko konfesorian a pekatu edo bes18
19
20

Geuk zuzenduta: euderik > eudenik.
Jatorrizkoan: pekatuakgaitik.
Geuk zuzenduta: eztina > eztia.
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tia ain [lo]tsagarrija usti dozuna, bada gauza bat izango dala bentzidutia
daukazun lotsa ori eta ifin[tia] zeure arimia sosiegu eta bake andijan. O
pekatari errukigarrija, egunerik egunera atzeratuten dozuna egin biar
dozun konfesino jenerala! Eta zer? Ze gitxi ezagututen dozun zeure ditxa eta zoriona! Ze errukigarrija zarien, zeure borondatiagaitik galdutian
berak emongo leuskizun dultzurazko kontsolazinoa! Baija, a neure Jesus
maitia, ezin eg[in] neike ezer Berori bagarik! Egija da Berori ikustia
kurutze orretan dala neure kon[fian]tzaren motibu andiena, bada irakusten deust berorren neurri bagako amodijoa eta miserikordia nigaz. Baia
modu bardinian da neure dolore eta lotsazko sentimentua, bada (...)
ezin begiratu neijo ezagutu baga neu neure pekatuakaz izan nazala berdigua Berori kruzifikadu ebana, Berori saldu eban traidoria, Berori ain
krueldade andijagaz tratadu eban judegua, eta Berori ain erruki baga
bizitzia kendu deutsen billeun-gizona. Baija, noz artian, Jauna, noz
artian egongo da nigaz aserre? Noz artian, [a]u ezaguturik, ez jakie
emongo azken edo akaberia ene pekatuai? Noz artian [i]rungo dot Berori kruzifiketan, beti dinoala ‘bijar, bijar’ bizitia on bat asiteko? Zergaitik
ezta izango oraintxe bertati, zergaitik ordu21 onetan ezta izango emotia
akaberia neure pekatu eta maldade guztiai? Ea bada, egin begi, Jauna,
nigan biotz barri bat eta espiritu artez bat, eregi daiden Zeruetaragiño
neure geija eta, bustirik lurra neure negarragaz, erakutsi deiden mundu
guztiari neure doloria. O neure Jauna! Zergaitik itxirik [Be]rorri begiratutia, ifini dodaz neure begijak luurrera begire? O Edertasuna, atxina[ko]
eta barrija, ze belu amadu zaitudazan! Zelan izan zan egotia neure arimia anbeste denporan urrindurik beroriganik, neure Aita, neure Jaungoikoa, eta neure gauza guztijak? Nora, ba[da], orain joango da neure arimatxu triste eta pobria, ezpada bere Aita amorosuagana? Berorregana
[do]a, bada, konfiantza osuagaz. O ze deungero egin nendun berorreganik apartetian! Alan bada, damu onegaz dinot: Neure J(esu)k(ris)t(o),
etc.

21

Jatorrizkoan: hordu.

23
DOCTRINA O SERMÓN DOCTRINAL SOBRE
EL SEXTO MANDAMIENTO.
SEIGARREN MANDAMENTUAREN IKASIBIDE
ETA ESPLIKAZINOA

Jesús, María y Josef
Non mæchaberis. Ex. 20, 14
Eztau gitxi estututen Jaungoikoaren ministroa askotan artu biarrak
Jaunaren berba garbija leku santuenian, egiteko aurpegi pekatu infame
eta loijenari. Gustu andijagaz jarraitu neuke Apostolu S(a)n Pauloen
ordena, nok aginduten deutsee Kristinau guztijai ez deijiela uzentau
bere aragizko pekatuaren uzena, ezpagenduz onetara estuten ikustiak
erruki andijagaz ainbeste arima kentzen deutsezala Jaungoikoari pekatu
onek. Artu dodan ofizijoak edo zuei prediketako lantegijak nakar, bada,
adierazoten Jaungoikoaren Legeko Seigarren Mandamentua. Baia, o
neure Jesus maitia!, garbitu begiz Berorrek ene min eta ezpanak Isaias
Profeta Santuenak legez, (eta egin begiz ez deitezala zikindu ene entzulen pentsamentuak, ezpada) zelan eguzkijak argituten dituzan leku atsituenak bera inon zikindu baga, alan argitu ditezala guztijak berorren
berba santuaren birtutiagaz, ezetan gure pentsamentuak zikindu bagarik
entzuten doguzan gauzetan.
Seigarren Mandamentuan, bada, eragozten deusku Jaungoikoak
edozein luxuriazko pekatu, ja diriala pentsamentuz, berbaz edo obraz
eginak. Pekatu mortala egiten dau borondatia gauza loijan ifinten dabenak1, au obraz ifini ezpadau gura bere. Ex(enplu)g(arri). Jatorko persona bateri beste bategaz pekatu egiteko pentsamentu loi bat, eta dago
bere artian esaten edo bai pentsetan: «nik Urlijagaz gustua artuko neuke, baija eztot egingo, ez, berak gura baleu bere». Bada, Krist(inauak),
kontse[n]tidu badau edo admitidu bere artian (*)2 agaz personiagaz eukiko leuken gustuan, pekatu egin dau; eta konfesinoan esan biar dau ze
1
2

Ostean aldatuta: (...) > borondatia gauza loijan ifinten dabenak.
Albo oharra: Ojo [testu barruan]. Añade en la cruz esto: «Edo borondatia ifini
badau (...)az...».
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estadu eukan personiak nogaz euki eban pentsamentua, au da, edo
ezkondua bazan, edo libria... Pekatu mortala egiten dau bere poztu edo
gustetan danak pentsetian edo ikustian gauza indezentiak. Ex(enplu)g(arri). Persona libria dagonian pentsetan ezkonduak egiten dituezan
gauzetan edo bera ezkonduko danian egingo daben lotsarizkoan, eta
bardin alarguna ezkondurik egoanian artuten zituzen gustuetan. Azezostian pekatu egiten dau bere gura dabenak beste batek deseo txarra euki
daijen, gustua artuten dabenak animalijak gauza loietan ikustian, baita
bere onetarako salatuten dituzanak ezkonduak jakitiarren zer egiten
daudien euren artian; orregaitik ezin permitidu leije ezkonduak euren
urrutijan inok lo egin daijen, eta bere ez batera erazo eurekaz umiak
bost urterik gora.
SEGUNDA
«Baia, jauna –esango dau benturaz arima onen batek bildurturik entzun dituzan gauzakaz–, niri jatordaz milla pentsamentu zikin burura eta
askotan usti dot guztija erretan nazala eurekaz; bein bota arren, ostera
bere euli kaskijak legez biortuten jataz.» Baia entzuzu eta kontsoladu zaitez: eztago pekatua burura gauza loijen memor[i]ja etortian, ezpada
eurak norberen borondatez artutian. Eta orra onetarako exenplu edo irudizko gauza bat. Jausten jako bateri erropa edo soñeko baten ganera
txatar bat berak ezagutu baga. Aituten dabeneko erre-useña, ingeratuten
badau ze parajetan dan botateko, eta topadurik bertati botaten badau,
artez esango da[u] eztauela gure izen erre din erropia; baia beste aldeti,
sentidurik erre-usaña, edo ikusirik nora jausi jakan txatarra, badago bat
geldi aituten zelan erretan jakan soñekoa, ondo esango da bere gurez
edo berak kontsen[ti]du dabelako egin jakola. Auxe berau, bada, kontu
egin ginaike, jazoten da tentazinoetan. Ezagututen dabenian batek Diabruak arimiari bota deutse[n] tentazinoen suba, sentidu orduko bere
kiretsa, edo argijago, noz batek dakus[en] bere burura etorri jakan pentsamentu edo gustuaren loitasuna, botaten badau edo ezin bota badau
bere egiten badau botatiarren, akordurik Jaungoikoa[ren] gauzak, edo
Maria Santisimiari errezadurik, edo geiturik Aingerua[i]..., eztago orduan
borondaterik edo kontsentimenturik, ezta pekaturik be[re], baita bere
gorputza erretan bajako tentazinoen andijagaz. Ezpadau berak gura
alango gauzarik, indar egiten badau sentiduten daben gustuaren kontra,
eztago kontsentimenturik; eztago zer bildurtu pentsamentu ikaragarrienak ba[ja]torkuz bere, ezpadeutseguz geuk geure ezauk[e]ra edo konozimentuagaz eta geuk gura dogula lekua emoten, Jaungoia eurekaz
ofendiduko dogula. E[ta] bardin da beste pentsamentu guztiekaz, nai
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diriala Fediaren kontra, nai J[aun]goiko beraren kontra; ze ezpadeutseguz3 geure borondatiagaz lekua emoten, eztago ezer, antes bai dago
euretan merezimentu andija. S(a)n Paulo Apostoluak euki zituzan luzero aragizko tentazinoak, baia ezan orregaitik ofendidu Jaungoikoa,
ezpada bai eurak bentzidurik emon eutsan Jaungoikoari glorija eta irapazi eban beretzat Zerurako sari andija. Modu onetan irakurten da bere
beste Santu askoen bizitzetan.
Baia entzun egiz[ue] orain beste aldeti. Jatortzuenian burura pentsamentu deungia, eta eza[u]turik bere ontzat badaukazue bera etortia, eta
zeuben gurez lotuten ba[za]re beragan gustua artuten bera botateko ezer
egin baga, ja dago or[du]an pekatua. O neure Jaungoikoa! Zenbat dira
Diabruak sare onetan artuten dituzanak? Zenbat Kristinau dagoz, obraz
aragizko pekatu ezpa[dau]de egiten, eztaudienak kasurik egingo onen
ganeko pentsamentu loijen [eta] euren artien milla bidar artuten dituezan zikinkerijeko asmu eta g[us]tuen? (Euren konbersazinoetan, euren
pausuetan, eurak dabiltzezan leku[e]tan dagoz erretan deseo edo gurari
loijetan. Doa bat dantzara, eta eg[on]go da benturaz erretan bere eskuan
darabilenen amodijo loijen, et[a] anbeste ezpada bere, egongo da bere
pentsamentua an dakusen person[ia] afizino loijen beroturik; eta orregaitik bere ezpadira aurrera igoroten, ustiko dau eztabela pekaturik egin.
O persona engañadua!) O erru[ki]garrizko gauzia! Modu onetan bizi dira
kontzientzija daukiela sosiegu baten, eta eurak usti baga jasten dira erijotzako ordua eldurik Infernuko ondarretara; bada konfesetan badira
bere, ez dituezan legez pekatutzat artuten pentsamentuzko pekatuak,
eztauke euren damurik zelan biar leukien parkazinoa alkantzetako.
Eztautse Diabruak gei andirik egiten onelako askori, bada kontentu da
eroanagaz Infernura pentsamentuzko pekatuakaitik4, besterik ezpadaukie bere.
Pekatu egiten dau Seigarren Mandamentuen kontra berbaz, esaten
dituzanak berba loi edo indezentiak eta onelako kantak kantetan dituzenak, eta eureta[n] gurari edo gustua artuten dabenak. Esaten badira
berba loijak beste batzuen aurrian eurai deseo edo gurari loija edo bai
pentsamentu geiztoa artuteko, emoten jakiela okasinoa, egiten dira
anbeste pekatu ze[n]bet5 dirian personak nortzuei emoten jakie okasinoa. Ex(enplu)g(arri). Esaten bada eskandaluko berbatxu bat zazpi personen aurrian, emoten jaki[ela] pekaturako okasinoa, egiten dira gitxiengitxienez zazpi pekatu, eta ezkonduak badira aurrian dagozanak, dira
3
4
5

Ostean zuzenduta: ezpadoguz > ezpadeutseguz.
Jatorrizkoan: pekatuakgaitik.
Alternantzia: zenbat / zenbet.
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gitxienez amal[au] pekatu... Ikaratuko zare benturaz au entzunagaz; baia
jakin egizue suba dala berba luxuriazkoa, eta zelan su pizka bat,
S(a)nt[ia]gok irakasten deuskun legez, da asko erretako mendi andi bat,
alan berba loi bat da asko erretako luxurijan bera entzuten debenen
biotza. (Egia da eztala au ordu berian askotan jazoten, baia badakizue
zer jazoten dan. Aitu egizue, bada, zer egiten dozuen suagaz zeuben
etxietan. Su-txingar bat geratuten da askotan gaubian oira joatorduan
estaldurik ondo auts azpijan; dator otseiña goizaldian suetera eta albora
eginik autsa agartuten dau txingarra; putz egiten deutso galtzu- edo lasto-orri batzuen artian ifinirik eta egiten dau beragaz su andi bat... Auxe
berau, bada, jazoten da gure kontuan. Entzuten dau batek berbatxu loi
edo desonestu bat, eta ezpadau bere6 orduan sentietan luxuriazko surik,
geratuten da bere biotzian txatar atsitua; dator Diabrua eta putz emonik
tentazino eta errepresentazinoen galtzuagaz, ateratan dau su loija, beragaz erretan dabela askotan gorputz eta arimia...) O Kristinaubak!, gorde
zaitezee berba desonestu eta loijetarik, ezpadozue gura milla pekatuen
kulpa eta kastigua ekarri zeubokana7. Baia, a! Solo baten edo biarginian
dagozala bere, eztakije askok berba loi eta arinak esatia baño, eta benturaz deungen dana. Agura buruzuri askok gaztien berba gangarrak
galaazo biarrian, eurak aurrango izaten dira jente gaztien begijak idigiten dituezanak. Eztot oraindo esan guztija. Aurkituten dira ain lotsa gitxiko agura, eta geijago erdi atsoturik dagozan andra ezkondu asko, ze
ez dira atzeratuko kontetako euren konbersazinoetan zer igaraten dan
matrimonioko zorra pagetian ezkonduen artian. A, min Infernukoak!
Oneik dira aek agura eta atso gaiztoak nortzukaitik8 esan legiz ondo Job
Santuak dinozan berbak: «Rugæ meæ testimonium, dicunt contra me;
neure aurpegi tximurrak emoten dau testigantzia neure kontra». Bai,
ondo irakusten dozu, agura edo atso madarikatua, zenbat luxurija eregin daben Diabruak zeure biotz ustelian, bada S(a)n Mateok dinoana
legez, biotzian dagoana[k] aoti urteiten dau. Quæ autem procedunt de
ore, exeunt de corde.
(Onelango batzukaitik9 dino Espiritu Santuak, dala10 sepultura idigi
bat legez euren samia. Sepulcrum patens est guttur eorum. Bada zelan
sepultura idigi batek bere usein gaiztoagaz gaizkinduten dituz beragana
urratuten dirianak, alan oneik gaizkindu eta atsituten dituez eurai entzu-

16
17
18
19
10

Ostean erantsita.
Jatorrizkoan: zeubokgana.
Idem: nortzukgaitik.
Idem: batzukgaitik.
Ostean zuzenduta: diriala > dala.
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ten dagozan guztijak euren biotz ustelerik botaten daben kiretsagaz, berba desonestuak esaten dituezala. Usteldu eta galduten dituez kostunbre
eta ekandu onak esate edo berba geiztoak, dino Espir(i)t(u) S(antuak).
Bai, arako gizon edo neskatilla gaztiak ez ekijen benturaz leenago berba loijen uzena bera; baia entzun eutsan andra ezkondu bateri konbersazino geiztoren bat, bada ja kendu dau lotsari guztija, eztau beste gauzarik ao[a]n eukiko berba loija edo malizijakoa baño. Corrumpunt bonos
mores coloquia mala.) «Aita –(esango dau orain benturaz entzularen
batek)–, berba loiren bat nozipeñian esaten badot txantzetan izaten da.»
A Diabruaren txantzia! Polberaz beterik dagoan etxe batera izango litzateke txantza ona txatar bat botatia? Bada, zer dakizu zuk zer egiten
daben zure berbak bestien biotzian? Zenbat bidar jazoten da alango
txantzazgo berba batgaitik kontsentietia bestiak pentsamentu loiren
baten, baita sartutia bere pekatu andijagoetan? Ondo dino Jakintsuak
zue[k] lango pekatari bategaitik, pekatari zoroak barre egitea legez, burlezar moduan egiten dabela pekatu edo maldadia. Quasi per risum stultus operatur scelus. Sinistu egizue, bada, berba loi bat esatia beste batzuen aurrian oztaz inoz eskusadu leitekiala pekatu mortala izaterik.
Alan, aurkituten zarienian konbersazino loietan, erreprendidu biar
dozue modu atan berba egiten dabena; edo au ezin egin ondo badozue,
apartadu zaiteze andik, edo bai ezpazaree apartetan bere, aurpegija erakutsi egizue triste edo motel ezagutu deijentzat ez jatzuela gustetan alango konbersazinoa. Ikasi egizuez bere al badaizuez Santuen bizitzak eta
exenplu garbijak, alan enpleadu zinaije denporia ondo (*)11 neguko
gaubetan, itxirik askotan esaten dirian ipuñ loijak eta desonestuak. Gauza bat erantsi biar dot esan dodan guztijari, au da, ez bakarrik egiten
dala pekatu aoz [ber]ba loijak esatian, baita bere siñu loijak egitian beste batzuei. Ondo din[o Ja]kintsuak persona desonestuak berba egiten
dabela begijekaz, esk[ue]kaz, atzamarrakaz eta oñakaz bere. Anuit oculis, terit pede, digito loquitur, pravo corde maquinatur malum. O neure
Jaungoikoa, zenbat onango egiten da mutil-neskatuak alkarregaz dauki[e]zan joko, dantza eta merijendetan! Baia eztago denporarik guztija
esateko; goazan bada, obrazko pekatuetara.
Agirijak dira, dino S(a)n Paulo Apost(oluak), aragijen obrak. Manifesta sunt opera carnis. Alan bada, enaz lotuko guztijak adierazoten, eta
ezta konbenidu bere, bada bakotxak ig[er]riko dituz esaten dodazanetarik. Lenengo, pekatu mortala egiten dabe arako gizon edo mutil zoro,

11

Ondo irakurtzerik izan ez dugula eta, ez dugu albo ohar hau transkribatu: (...)ra
(...)tetan.
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bidian dabiltzazanian topetan dituezan andra edo neskatillai fijesta, orakada eta beste onelango gauza ezai eg[iten] deutseenak, eskandalizetan
dituezala dakusezan guztijak. Eta andriak [edo] neskatilliak ontzat
badaukez, edo gustua artzen badau12 onango gauzetan, pekatu egiten
dau bere. Egin biar dozuena, bada, olango okas[ino]etan kastidadia gorde gura dozuen neskatilla guztijak, da botatia denporian alango mutil
azartu edo atrebidiak, alde egin eurakanik13, ez l[la]nezarik inondik
emon, eta alan izango dira zeuben merezimentu an[di]rako. «Baia, aita
–(esango dau benturaz mutil edo gizon zoroen batek)–, z[en]bet neskatilla bateri egitia da pekatu bere? Ain estu artuko dau gauza[u]?» A Kristinaua! Esango deutsut artez zer usti dodan: zuk zirri edo fiesta bat geijemoten dozun tokamentua oztaz geijenian eskusadu leijela pekatu mortalerik, ja atan artuten dozun aragizko gustuagai[tik] aurragoko gauzetara
igaro gura ezpadozu bere, edo bai atarako ifini zarian pelleburuagaitik,
edo benturaz bestiari emoten deutsazun okasinoagaitik. Eleiza Ama Santiak irakatsi dau mosu bat emotian euki [lei]jen aragizko gustua dala
pekatu mortala, beste gauza ezaiñagor[a] batek gura ezpaleu bere. Eta
alan jakin biar dozuena da, ezta[la] Seigarren Mandamentuan beste Mandamentu askotan legez. Ex(enplu)g(arri). Zazpigarren Mandamentuan
gauza txiki bat bein edo birriten os[tu]tia ezta pekatu mortala, baia ez
alan Seigarren Mandamentu[an]. Eztago gauza txikirik aragizko gustuan,
norberen borondate osoagaz edo kontsentimentuz artuten bada aragizko gustu loija, bada pekatu mortala gauza txikijenian bada bere. Au da
Eleiza Santiaren eta doktore santuen ikasibide edo doktrinia. (Beste
g[au]zarik inok esaten badeutsue, esaten badeutsue, dinot14, edo bai
inok esan badeutsue Seigarren Mandamentuko gustua eztala pekatu,
edozein izan [da]la bere, daukazue obligazino estua pekatu mortalen
bian emoteko kontu Inkisizinora; ezpadozue alan egiten, ezin absoluzinorik a[rtu] zinaije, eta jausiko zare exkomunino nagosijan. Baia kontu
em[o]teko Inkisizinora akontsejauko zare konfesore jakintsu bategaz,
[be]rak esango deutsue zer egin biar dozuen. Ezaitez bildur izan eze[n]
zuei jazoko jatzuela kontu emotiagaitik, guztija geratuko da su[s]toan.
Baia kontu zer esan dodan: pekatu loijen loijena eta animal[ia]kaz bere
inok egin baleu, eztago orregaitik zer kontu emon Inkisizinora, konfesaurik parkatu jako. Bakarrik, bada, esan dot gauza [one]tan Inkisizinora kontu emon biar dala: inori entzun bajako es[a]ten eztala pekatu Seigarren Mandamentuen kontra egiten dan gauzia...)
12
13
14

Ostean zuzenduta: badaukez > badau.
Jatorrizkoan: eurakganik.
Ostean erantsita.
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Ez bakarrik da pekatu gizon eta andria edo emakumiaren arteko
tokamentua loija, baita bere gizonak gizonen artian eta andrak euren
artian alango loitasunik badauke, baita azezostian norberak bere gorputzagaz eukitia bere. Au bizijo edo ekandu infernalau, norberen gorputzagaz tokamentuak eukitia, dinot, baita bere nonbradu edo uzentadu
biar eztan loiker[i]azko gauzia botatia, da ez bakarrik nagosijetan baita
bere umien15 eta gaztien artian sarri ikusten dana. O gauza errukigarrija! Oztaz asko eldu dira errazoiako usura eta ja dauke malizija guztija
milla loikerija egiteko, ja bakarrian ja beste euren edadeko lagun batzukaz alkarri irakatsiten deutsiezala. Eta ainbeste kaskituten dira, ze sartuten16 jakie azurretaragiño ekandu17 zitela, eta doa eurekaz sepulturara,
Job Santuak dinoana legez. Ossa ejus implebuntur vitiis adolescentiæ
ejus, et cum in eo in pulvere dormient. Bada, salbazinoa gura dozuen
Kristinau guztijak, aitu egizue: ain da gorrotogarrija Jaungoikoaren
aurrian au18 esan dodan ekandu zitelau, ze dauko beragan Jaungoikoaren maldizinoa. Onan eritxan gizon bateri, dino Espiritu Santuak berak
Eskritura Sagradian, kendu eutsala bizitzia Jaungoikoak alango loikerija
botaten ebalako bere gorputzerik, dalako au gauza gorrotogarrija guztiz
Jaungoikoaren aurrian. Semen fundebat in terram, et idcirco percusit
eum Dominus, quod rem detestabilem faceret. (*)19
Eta onetan dinautsuet, ze aek personak zeintzuek euki zituezan
umiak20 oraindo zirianian alango tokamentu loijak pekatu ziriala jakin
baga, ez eudien orduan pekatu egin ezaukera edo konozimentuaren faltiagaitik. Baia gero ustirik egin eudiala pekatu alango loikerijetan itxiten
badaude konfesau baga lotsiagaitik, pekatu egiten daude eta dira euren
konfesinoak beste anbeste sakrilegiozko pekatu batzuk. Pekatuak estalduten dituzena, dino Jakintsuaren aoti Espiritu Santuak, ezta artez ifiniko Jaungoikoaren bidian, eta alan ez salbaduko bere. Qui abscondit scelera sua non dirigetur. Ez Kristinauak, ez; pekatua egin dabenak eztauko beste erremedijorik konfesetia edo kondenetia baño. Baia, ze
zorakerija izango da, entzula maitiak, lotsiagaitik itxitia konfesau bagarik loijen loijenengotzat daukazuezan pekatuak bere? Zentzun oneko
gaixoak itxiten deutsie medikuai egiten kuraziñoa sekretoko aldeetan
bere, S(a)n Pazianok dinoana legez. Prudentes ægri medicos non veren-
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Jatorrizkoan: hume.
Ostean zuzenduta: satuten > sartuten.
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tur in ocultis quidem corporis (...) pare(... ) de (...) erit21. Eta zuk osatu
edo kuretako zure arimia, eztozu agartuko zure pekatua inori bere sekula ezin alango gauzerik esan leijen konfesoriari, onegaitik bizitzia emon
biar baleu bere? Baia zer usti dozu, Kristinaua? Usti dozu zuri lotsa andija emoten deutsun pekatuak ikaratuko dabela konfesoria, burle edo
barre orregaitik egingo deutsula? O ze zorakerija olan pentsetia! Antes
bai geijago beragan egin dozun konfiantziagaitik estimaduko zaituz, eta
zure humildadiak eztau gitxi kontsolauko. Neugaitik dirautsuet eztodala
inoz anbeste bijotzeko poztasun eta kontsolazino eukiten, alango pekatari andi bat printzipalmente lenago lotsiagaitik pekatuak isildu dituzan
bat konfesau dodanian baño. Olango penitentiai deutsiet22 bere guztijen
artian amodijo berezko23 edo partikular bat, eta alan sinistu egizue diriala beste ganeko konfesoriak bere. Eurak dazaude ondo gizonen argaltasuna, dakije ondo ze pekatuetan jausi eragiten deutsen Diabruak
umiai24, gaztiai, baita zarrai bere. Tokamentu loijak, norberen gorputzagaz loikerijak egitia eta beste batzukaz bere, eta beste asko geijago loijagoak bere ez dituez ikaratuten. Guztijetatik25 dagoz eginik igorotera
konfesinoian. Zerbaist lotu naz onetan, gaurko sermoien lana ezpada
bere, jakitiagaitik oneik to[ka]mentu loijok eta beste alango loikerija eta
indezentzijak izaten diriala askok lotsiagaitik itxiten dituezanak konfesadu bagarik eta alan kondenetan diriala eurakaitik26 guztiz arima asko.
Alan dino Lepe obispadu onetako obispo beneragarrijak adierazo eutsala Jaungoikoak S(an)ta Kristina gloriosiari, erakutsirik Santa orri guztiz
eta guztiz arima asko Infernuko ondarretan egozanak euren gorputzakaz egiten zituezan loikerija indezentiak edo desonest[uak]gaitik.
Eneukez, Krist(inauak), laarregi idigi gura askoren begijak, baia bai
o[rre]gaitik esan biar dot zelan Mandamentu onek, beste Jaungoikoaren
Legeko Mandamentu guztijak legez, ez bakarrik aginduten deusku[n]
alde egitia edo (...)tetia berak eragozten deuskun gauziaganik, baita
bere azezostian gauza erag[otzi]ra eroango gaituzan okasinorik eta pelleburu[ri]k. Pelleburua gura da[bena] beratan jausiko dala dino Espiritu
Santuak. Qui amat periculum in illo peribit. Alan bada, pekatu egiteko
pelleburuan norberen borondatez sartu[ko] da pekatu mortala, beste
gauza eragotzirik egiteko ezpadauko batek go[go] edo intentzinorik
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bere. Baia jakin gurako dozue noz dagoan pekatuaren pelleburua eta
okasinoa. Dago, bada (onetan esan leizen gauza askotan ez luzatutiarren), dago, dinot, pekatuaren pelleburua eta okasinoa, noz begiraturik
personiaren zirkunstantzijak, au da, personiaren argaltasun[ak], pekatuan jausi dan aldijak, edo pekaturako daukan inklinazinoa e[ta] tentazinoak, sinistu legi edo errazoagaz bildur andija izan leiteke27 jausiko dala
pekatuan. Ex(enplu)g(arri). Ezagutu dau batek urlija personiagaz konbersazinoetan lotuten danian pekatuan jausten dala, bada ja da [a] konbersazinoa persona onentzat okasinoa, eta alan beraganik sug[i]aganik
legez28 ines egin biar dau. Ezaugutu29 dau beste batek dantzara joan
danian, edo erromerijera, pentsamentu deungetan kontsentidu dabela
beste gauza deungagorik egin ezpadau bere, bada j[a] da30 onentzat
dantzia, erromerija, pekaturako okasinoa, eta alan alde egin biar dau
euretarik gura badau salbazinoa. Aurkituten da otsein bat etxe baten,
bere ugezabak pekatura eroan gura dabena, e[ta] begiraturik otseinaren
birtute argala eta ugezaben atrebiment[ua], errazoagaz usti leike jausi
eragingo deutsela tentazinoan, bada ja inondi albadegi edo ezpadago
beste modurik etxe atan dagoal[a] alde egiteko pelleburua, despedidu
biar da etxe atarik, eta osterantzian eztago kapaz absoluzinorik artuteko. Egija da onango gauzia jazoten danian onena dala kontsultetia konfesore birtuoso eta jakintsu bategaz, eta jarraitutia bere esana edo kontsejua guztijan. Azkenengo, dago okasinoan eta esan dodazanak baño
deungagoan, dauk[e]nak bere etxian eta kanpoan bere disposizinora
nogaz pekatu egi[ngo] daben personia, eta alan bata zein bestia eztago
sakramenturik artu[te]ko estaduan, guztiz alkarganik alde egiten edo
apartetan eztirian art[ian].
«Baia, a aita! Zelan izango da? Ezpanoa etxe atara, zer e[gin]go daude? Botaten badot etxerik a personia, lenango euki daudien sospetxia
guztiz aurratuko da?», alan batak esango daust. «Urteiten bad[ot] etxe atarik –esango dau bestiak–, geratuko naz lotsarijan, ezin kobrad[u] izango
dot zor deustena.» Ezta inporta, bota egizu etxerik. Eta zuk u[r]ten egizu
etxe orretarik, edo kanpoan badago okasinoa, ez zaitez sar[tu] etxe atara; eta eztaizu zuk artu edo admitidu zeurian. Esan egid[a]zu, emakume
gaiztoori daukezuna: eun dobloa ostu baleutsuz, edo [ze]ure etxia erre
gura baleu, ezeunke botako ordu gaiztoan edo (...)mala zelan esaten
dan? Zergaitik bada, eztozu botako salbetarren [ze]ure arima tristia
27
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milloe dobloa eta munduko tesoru guztijak baño geiago balijo dabena?
Zer probetxu dauko batek mundu guztija [ira]pazirik, bere arimiaren
galtzaijagaz bada? Quid prodest homini...? [Zer]gaitik eztozu itxiko okasinoko etxe atan sartutia, alkantzetiarren ari[mia]ri eternidade guztiko
gloria? Eta zuk, zorigaiztoko emakumia, zergaitik [ezto]zu itxiko etxeori,
edo ez zara apartaduko pekatu eragiten deutsun gizon atsitu orreganik,
ez kondenetiarren zeure arimia [...]? Nozbaist orregaitik bere jazoten da
ezin inondik itxi al egitia okasinoa. Ex(enplu)g(arri). Guresoen ume31
batek daukenian okasinoa guresoen etxian, nondik urteitia eztauko bere
eskuan; orduan egin biar dabena da, egin alegin guztija ez bakarrik ikustian okasinoa emoten dautsen personiagaz, ez berari llanezarik inondik
emon bere laguntasun edo traturik iges egin al daijen guztija; eta bere
borondatez kontra inoz gauza deungera eroan gura baleu, besterik ezin
badau, gedarrak bota biar dituz, jarraiturik Susana Santiaren exenplua,
bada ikusirik Santa onek agura zar eta gaizto bik pekatu eragin gura eutsiala, gedarrak botarik libradu zan agura gaiztoen persekuzinorik, guztija bere alabantzan Espiritu Santuak Eskrit(ura) Sagradan dinoana legez.
Baia orregaitik bere, esan dodan guztija jazoten danian, dinot ostera
bere akontsejadu biar dala konfesore on eta jakintsu bategaz. Alan egingo dau32 artez ibili gura dabenak eta salbadu bere arimia. Baia, o errukija! Alan egin biarrian, zenbat ikusten dira konfesinora elduten dirianian, erregateetan eta porfijaka euren konfesoriekaz emon deioentzat
absoluzinoa, okasinoan sarturik badagoz bere? Arima itxuak, ulertu egizue nozbaist: zer balijoko deutsue konfesorien absoluzinoak zeubok
estadu atan zagoezan artian? Konfesore tristia kondenauko da, botaten
badeutsue absoluzinoa okasino geiztoan zagoezala. Eta zuok kondenauko zaree erremedijo baga, onan zagoezala mille absoluzino botaten
badeutsue Aita Santuak berak bere; eta leenagoko33 pekatuak arien parkatu baga, eurai anbeste sakrilegiozko pekatu erantsiko deutsazuez,
zenbat absoluzino eta sakramentu artuten dozuezan.
Entzuzue onetarako exenplo bat. Il zan beste asko legez aragizko
pekatuan eta bere okasinoan bizi izan kaballero bat. Arik egun gitxi
barru agartu jakan bere emazteri. Ikusi eban onek gizon bat suzko
garrak botaten zituala, eta bere sorbalden ganian erabilela beste gizon
bat bardin suzko garrez beterik. Esan eutsan onek: «Ni naz zure senarren arimia, eta au lepoan narabile[n]au da Urlija ene konfesoria izan
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zana; bijok gagoz kondenadurik, ni neure pekatuakaitik34 eta au, ikusirik okasinoetan nengoala eta alan emendazinoko propositu bagarik, beti
absolbidu nendualako». Aitu egizue orain, esan al balegi dala estua konfesoria zeuen arimen onerako dinautsuenian, Jaungoikoak berak bere
agoti berba egiten deutsuena. «O pekatarija!», alan dinotso S(an)to Tomas
Billan(uebakoak) negarrez eta zizpuruka absoluzinoa eske dagoan
pekatarijari. «O pekatarija!» dira Santuen berbak. «Egijegaz negar egiten
badozu, urten egizu kanpora, ines egizu deseo geztorik35, itxi egizu aragijen gurari loia, bota egizu okasinoa emoten deutsun enbria. Expelle
mulierculam... Osterantzian –alan dino Santuak– ezteutset sinistuten
zure negar-anpulluai. Alias non credo lacrimis.» Alan esan biar deutsagu konfesore guztijak arako gizon gazte edo neskatilla alkarren arteko
pelleburuzko tratu eta konbersazinoak kendu gura eztituezenari, baita
bere arako dantzak eta erromerijak euretan pentsamentu loijetan kontsentidu arren bere ez dituezenai itxi gura. Nok usti dozue lenengo agertu zituzala dantzak? S(a)n Efrenek dino ez zala izen ez S(a)n Pedro, ez
S(a)n Pablo, ez S(a)n Juan; ezpada Demoniñua Kristinauai irakatsi eutseena. Non Petrus, non Paulus, non Joannes, sed ille Draco antiquus.
Alan bada, Krist(inauak), kendu gura badozuez pekatuen okasino guztijak, ines egin biar dozue edozein zurriburrizko jente dantzara admitietan dan korru-lekurik. O[lan]go dantzakanik36 urrin egin zaiteze. Bakarrik nozbaist aurkituten baza[re] jente formazko batzuen artian etxeren
baten37, eta kasi zeubok gura ezeunkiala aginduten badautsue dantzan
egitia, onango okasiñoen baten dantzan egin zinaije pekatu bagarik; baija onetarako biar da dantzau izan diten sospe[txa] bako jentien artian,
eta azezostian non ez dirian admitietan ezenbe[re] sospetxarik emon leijon personarik. Onegino bakarrik ekarri leike dantzan egiteko lizentzija,
baia emetik agiri da or plaza eta korruetan egiten dirian dantzetara38
eztabela39 inondik allegadu bere biar; eta gur[eso]ak dauke obligazinoa ez bakarrik ez itxiteko euren umiak40 alango dantzetara joan
ditezan, baita bere eragotzi biar deutsee al daijen moduan korru- edo
dantza-lekura dantzak ikustera joan ditezan.
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Kontu, kontu, gureso guztijak, k[en]duteko umiai41 aragizko pekatu
guztijen edozein okasino. Sua da, d[ino] neure S(a)n Ant(oni)o gloriosuak, luxurija, eta sua amatetako asikeran biar da erremedijoa egin.
Luxuria ignis est principii ergo (...) incendium. Pekatu onetan ez deutse ezer parkatu biar, ez akzino indezenterik, ez onetara zerbaist joten
daben berba txikerrenik, eta geiago orain[do] zerbaist ir[a]katsi leijoen
lagun eta konpañia deungetarik: euren semeak neskatillen laguntasunerik, eta alabak mutilen konbersazinoetarik. Ez egijozu emon, dino Espiritu Santuak, umiari42 libertaderik, ne des filio tuo potestatem in juventute, ez deizun euki gero zer negar eg[in] gero bere galtzaija edo perdizinoa zeure arimako miñagaz.
Falta d[ot] berbatxu bat esatia ezkonduai bere, bada eurak bere
pekatu egin le[ie] Mandamentu onen kontra euren artian izanik bere.
Asko irakas[ten] dau onetan neure Aita S(a)n Frantziskuen lagun santu
Fr(ai) Gil Santuak emon eban errespuesta batek. Itandu eutsan, (zelan
kontetan daben (...)zia beneragarrijak), itandu eutsan gizon ezkondu
batek, bere emazt[iari] bere egin al balegi inoz pekaturik Seigarren Mandamentuan. O[ne]tara erantzun eutsan Gil Santuak, itandurik ja norberen upako ar[daoa]gaz ezin jazo balitike orditutia; eta esanik gizonak
baietz, esan eu[tsan] Gil Santuak: «Bada zelan ardaoa zeuria izenak eztau
egingo ez zai[te]zan orditu biar eztan modu[a]n edaten43 badozu, alan
zeure emaztia izenak eztau egingo ez diten izen pekatu, deungero artu
edo u[se]tan badozu matrimonioak emoten daben lizentzija». O ezkondu[ak], ezkonduak! Zenbat zuben artekoetarik bere kondenetan dirian,
u[sti] deudielako edozein gauza permitidua dala euren artian! Egija da,
d[ino] S(a)n Fran(zis)ko Salesek, ikusi zituala S(an)ta Katalina Senakuak
arima asko tor[men]tu andijetan matrimoniñuaren santidadia loitu eudialako.
Aitu egiz[ue], bada: ezkonduai euren artian da gauza permitidua,
bestiai Seigarren Mandamentuan eragozten jakien gauzia, bada ezkonduten dira [u]miak44 eukiteko eta aziteko Zerurako. Baija orregaitik bere,
pekatu egingo dabe artuten badituez naturaleza edo errazoien naturalen
kontra dirian gustuak, aleginik egiten badabe edo prokuret[an] badabe
umiak45 ez eukitia. Azezostian beste dudarik badaukie, kontsultaduko
dira euren konfesoriakaz, bada ezta biar guztija emen esa[n]. Baia kon-
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benidu da46 aurrian ifintia ze pekatu ikaragarrija dan ezkonduak galdutia matrimoninoko fedia; pekatu egitia bada, eta (...)bin gura izatia euren
lagun eztanagaz, da gitxienez pekatu bi baten kastidadiaren kontra, eta
bestia justizijaren kontra euren lagunari deutsien f[edia]gaitik. Gitxienez
esan dot diriala pekatu bi, bada batuten badira beste zirkunstantzija batzuk, au da, bestia bere ezkondua izatia, edo aidia, edo norberak
pek[atu]ra mobietia, izan litzatekez pekatu asko eta asko, zeintzuek guztijak esan biar dira konfesinoan. Bardin libria izan arren bere pekatu egitia edo egin gura izatia, edo alango asmuetan borondatez pentsamentua
ifinitia ezkondua danagaz, da gitxienez pekatu bi. Job Santuaren aoti
dinausku Espiritu Santuak berak dala au pekatuau munduko geiztotasun
edo maldade andijenen bat. Nefas est, et iniquitas maxima. Eta Jeremiasen aoti, eurenak ezirianakaz pekatu egiten eudianakanik47 maldizinoa
artuko zala. Baia luzatuko nitzateke, alango andra edo gizon matrimoninoko fedia galduten debenakaitik48 Eskri(tura) S(agradiak) dinotsan
ikaragarrizko gauzak adierazo gura banenduz.
Errukigarrizko gauzia! Daukez batzuk angeruak legezko lagunak, eta
satsagaz lagunduten dira, Jeremiasek zizpuruka esaten eban legez. Qui
nutriebantur in croceis amplexati sunt stercora. Bada andra gaiztoa,
dino Jakintsuak, da ostikopeko satsa legez. Ondo ezaugutu eudien Jentilginokoak pekatu onen ikaragarritasuna, bada ifini zituezan bere kontra pena eta kastigu guztiz ikaragarrijak. Opilio Makrino Enperadoriak,
pekatu egiten eban persona ezkondua eta ezkonduagaz pekatu egiten
ebana, bizirik bijak erretia aginduten zituzan; beste batzuk sarturik bizirik idi baten tripa barruan, itxiten49 zituezan bertan, atsak eta arrak tormentu luze eta ikaragarrijagaz erijotza emon egin leijoen artian. Itxiten
dodaz beste olango tormentu ikaragarri asko Jentilginokoak eukiezanak
olango pekatuen kontra, bada Jaungoikoak berak agindu eban Lege
Zarrian, inok pekaturik egiten beban beste baten lagunagaz, bijai emoteko erijotzia. Ezauguturik ondo au guztijau Eleiza Santiak lenengo denporetan, aginduten eutsen pekatu onetan jausi zirianai amabost urteko
penitentzia, S(a)n Basilijok irakasten deuskun legez. Lenengo lau urtietan, zilizijo bat jantzirik eta autsa buruan eudiala, eleiza-aterik kanpora
egon biar eudien eskatuten bertan sartuten zirianai miserikordija eta
enkomendadu leikezala Jaunari (*)50; beste bost urtian egon biar eudien
46
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entzulak esaten jakien estaduan, au da, bakarrik admitietan zirian sermoiak entzuteko, baia ez eleizan egiten zirian orazinoetara; igororik au
denporau, beste urrengo lau urtian sartuten zirian beste Kristinaukaz
orazinoa egiten, baia ate ondoan aurpegija luurren ganian eudiala egon
biar eudien, prostrati...; gero, ganeko urte bijan itxiten eutsien zutunik
beste Kristinauak legez orazinoa egitia eleizan, baia ezirian51 admitietan
ofrendara ez komunino santura. Alan igoro biar zituezan penitentzijako amabost urte; eta denpora guzti onetan ez eudien urteiten jaijegunetara eta estazinoko egunetan eleizera baño, barau egin biar eudien
egunian-egunian edo bai guztiz sarri estutasun andijan, eta52 eragozten
jakiezan dibersino guztijak. Begiratu egizue ze anditzat eukan Eleiza
Santiak adulterijoko pekatua, au da, galdutia ezkonduak matrimoninoko
fedia, bada eukan beretzat agindurik ain penitentzija gogorra.
Baia, Krist(inauak), esatiarren S(a)n Juan Ebanj(elista) gloriosuagaz,
oneik gauzok dinautsuedaz eztaizuen pekatu egin, guztijak egijak badira bere; baia norbaitek pekatu egin badau, jakin begi daukagula abogadutzat Aita Eternoagan J(esu)k(ris)to. Egija da esan dodan anditasun
guztija orain bere ezagututen dabela Eleiza Santiak esan dodan pekatuan; andija da, ikaragarrija da, baia ze penitentzija emongo jakan itxiten deu Eleiza Santiak konfesorien uste on edo prudentzijera, nortzuk
begiraturik penitentien argaltasunera, dira kontentu penitentzija arin batzukaz aen aldian. Ez jatzue, bada, alango penitentzija gogorrik ifiniko,
ez zaiteze bildurtu konfesinora elduteko, badaukezue pekatuen egiazko
damua, eta propositua egiteko biar dirian erremedijoak pekatuan ez
jausteko. Oneik dira aragizko pekatuen (...)a. Lenengo ezaugutu ezin
inor kasto edo p[erso]na garbija izan leitekiala, Jaungoikoak ezpa[dau]
au doiau emoten, zelan dinauskun Jakintsuak, eta alan eskatu Jaungoikoari. Ut scivi... Oneta[rako] artu Maria Santisimiaren debozino biotzeko
bat sarri egunian, baia geiago tentazino [bat] artuten danian; ofrezidu
bere biotza graziazko Ama oni. Ondo da bere tentazinoa dator[renian]
eskatu sokorrua Aingeru Guardakoari. Salva nos Domine perimus. D(...),
Ber(...) eta bes[te] (...)zino Santuai. Baia zer dan guztiz konbenidu bere,
da sarri konfesetia eta komulgetia, (...) onetako konfesore jakintsu bat;
eta jarraitu berak emongo deutsezan kontsejuak, bada (...)k bakotxari
esango deutso zer konbenidu jakan, jakintsua bada.
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[DOKTRINA KRISTIANAREN

IKASBIDE EDO ESPLIKAZINOA]

Jesús, María y Josef.
S(a)n Miguel, San Juan Evang(elista)
Doktrinia jakiteko Krist(inauak) dauken obligazioa da guztiz andija,
bada bertan irakusten jaku Zerurako bidea, zein agertu euskun
Jesuk(ris)tok berak mundu onetara bere etorrera santuagaz. Eta izanik
bere biar Mandamentu Santuak gordetia Zerura joateko, zelan gordeko
dituz eztakizenak? Orregaitik bada, Jaungoiko geure Jaunak guztiz asko
enkargetan deusku bere Lege Santiaren ezaukeria, eta alan Berak euki
eban ontzat eskribietia bere atzamar santuagaz. Baruk Profeta Santuak
gura izan ebanian ekarri penitentzija egitera Babilonijera desterradurik
egoan bere pueblu edo erriko jentia, batu zituzan leku baten desterradu
guztijak eta irakurri eutsen Lege Santiaren zati bat. Eta ak irakurtiak,
dino Eskritura Santiak ifini zituzala negarrez, eta orazinoe eta barauak
lagun ziriala asi zirian euren pekatuen penitentzija egiten. Akabadurik
euren destierrua, asi zirian Jerusalengo urija eta bertako tenplua edo
eleizia egiten barriz, au irakurte edo Lege Santiaren lekzinoa aurrian
zala; bada pueblu edo uri guztija batuten zan plaza andi baten, eta bertan irakurri eu[ts]en Esdrasek zazpi egun segiduan Jaungoikoen Legeko1
Librua eta Mandamentu Santuak, negar-anpullu asko jentiak botaten
zituzala entzuten egoanian. Gero jarraitu eben bere a irakurtia, lau bider
egunian egiten eudiala orazino eta eskarijakaz; eta gauza oneikaz
mobietan zirian penitentzija egitera.
Bada au alan izanik, nor atzeratu leiteke entzuteko anbeste jatorkun
gauzia eta anbeste Jaungoikoak enkargetan deuskuna? Nor dago, erri
batera badoa eta bidea ezpadaki, eztabena itanduko? Eta nor, gose andija eukirik mai aberats batera konbidetan badaube, eskusauko da joateko? Zer esango dogu, mundu onetarako zereginetara ez faltetiagaitik
bere arimako zeregin andija albora itxiten dabenagaitik? Onen kontra
aserratuten da Jaungoikoa, eta eurai jatorke Jesukristok Ebanj(elijoan)
dakarren irudi edo parabola ba[t]. Gizon aberats batek egin eban afari
andi bat eta konbi[da]du zituzan beratara gizon asko; baña guztijak

1
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eskusadu zirian. Batek esan eban erosi ebala arlo bat eta bera ikustera
joan biar ebala; beste batek esan eban bost idi-pare erosi zituala eta
euren pruebia egin biar ebala; beste batek ezkondu barri zala... Onelango eskusak dira ifinten dirianak ez joateko Jaungoikoak eta Eleiza Santiak bere uzenian egiten daben Doktrina Santia entzuteko konbitera.
Baia eztago eskusarik Jaungoikoak ontzat artuko dabenik. Bildur izan
zaiteze Profeta Santuen maldizinoen, zeinek dino madarikatua izan dila
eun urteko umia2, au da, edadia eta juizijo eukirik umia3 dana oraindo
Jaungoikoaren gauzetan.
Baija, a Jaungoikoa! Zenbat olango ume4 dagoz Kristinauben artian?
Negargarrizko gauzia da, egia esango bada, ikusten dana. Zenbat
Krist(inau) aurkituten dira salbaziñorako biar dana eztakijenak? Zenbat,
buruz bada badakije bere, zer gauziak esan gura daben eztakijenak? Eta
lastima geiago emon leijen gauzia da, modu onetan sosiegu andiagaz
dagozala ikustia egiten dituezan konfesino eta komuninoakaz; modu
onetan euren ignorantzijetan sarturik bizi dira, eta alan arturik erijotziak
doaz kondenaziñora eurek usti baga. O gauza errukigarrija! Zerbait erremedijo ifinteko gauza oni, bakotxak egin biar dau alegina ikasteko bere
aldeti jakin biar dabena. Guresoak dagoz kondenazinoko bidean, ezpadaukie arduria euren umiak5 ikasi daijen; obligazino bardina dauke
etxietako buruak, ugezaba eta ugezaba-andrak, euren otseinen ganian.
Au jakinik, bada, ikusiko dozue ze ardura euki biar dozuen ez galduteko zeubok eta ez galdu eraiteko [ze]uben kargura dagozanai, egun santu oneitan egingo jatzuen Doktrina Kristianaren ikasbide edo esplikazinoa. Printzipalmente eskura baño eztakizuenak, jake (...)te-denporetan
eztaukezuen konbenientzija andirik arimiari doktriniaren m[an]tenimentua emoteko, ez egizube faltadu datozan bost eguen6 arrastegirako egin
deutsen konbitera. Euretan esplikaduko deutsuet lenengo Doktrina Kristiania zerbait beratan luzatuten nazala, eta gero konbenidu jatzuen Jaungoikoaren Berb[a] zati edo parteren bat.
Izanik, bada, Fedia Kristinauben bizitziaren asikera eta zimendua,
asiko naz beraganik. Da bada Fedia, ikusi eztoguna sinistutia7 Jaungoikoak esan dabelako; beste modu baten, Fedia da argi sobrenatural edo
izate guztija baño geiago dan Jaungoikoen argi bat zein emoten deutso
Jaungoikoak berak arimiari Bautismu Santuan, eta zeingaitik errez egi2
3
4
5
6
7
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ten jaku sinistutia8 Jaungoikoak esan dituzan gauzak. Bera bagarik ezin
izan ginaike Jaungoikoaren agra[du]koak, Apostol(luak) dinoana legez;
eta Ebanj(elijoan) S(a)n Markosek dino Fedia eztaukena kondenaduko
dala. Qui non crediderit condemnabitur. Fediaren zimendu guztija da
Jaungoikoaren Berbia, edo klaruago ulartu degizuen zetan dagoan,
fedia[gaz] ezin guzurrik aurkitu aleitia eta izan biarra fedeko gauzia guztija egija, da[la] Jaungoikoaren esana. Jaungoikoa da azken edo akabera
baga guztiz ona eta jakituna; jakituna guztiz dana legez ezin engañadu
leiteke, eta ona guztiz dana legez ezin engañadu [...]. Eta orregaitik ain
sendatasun edo firmeza [an]dijagaz sinistuten dogu dinauskuna eta aginduten deuskuna. Ikusi egizube munduan askotan jazoten dana: daukagunian personaren bat guztiz usti on baten, au da, dakigunian dala ontasun andikoa eta dala guzurren arerijo andija, eta guztiz ondo egin gura
deutsena, sinistuten deutsagu esaten deuskun gauzan, berak dakijen
gauzia dala badakigu printzipalmente; alan bada, jakinik ezin engañadu
[lei]tikiala eta ezin engañadu geinkazala, sinistituten deutsagu dinauskun
guztijan.
Baija itanduko dozu: «Zelan dakigu Jaungoikoak esan dituzala eta
agindu dabela sinistutia Fedeko Misterijoak?». Onetara erantzuten jatzu,
dakigula Jaungoikoak esan dabela edo adierazo dabela misterijoen bat,
geure Ama Eleiza Santiak ifinten deusku[n] fedeko gauzia edo artikulua
legez. Onetarako jakin biar dozue Eleiza Santia dala Kristinau katoliku
guztijen batzarra, kongregazinoa edo juntia; au da, zelan uri onetako
persona guztijak egiten daude[n] urija alkate jauna buru dala, modu bardiñian munduan dagozan Kristinau guztijak egiten dabe gorputz bat, eta
gorputz onen buru da Lurrian Aita Santu Erromakoa eta Zeruan
Jesuk(ris)to, noen ordeko dago Aita Santuba. Fiel Kristinau guztijen batzar edo juntiari, bada, Aita Santua burutzat daukiala, esaten jako Eleiza
Santia. Eta dakigu Eleiza Santa onek ezin erratu leijela, zergaitik ze
Jesuk(ris)to bere burua legez dago beragaz eta Berak prometidu euskun
ezala inor egijaganik alderatu edo apar[ta]duko, eta alan agindu euskun
Berari entzuteko, baita bere esan euskun inor aurkituten bada Eleiza
Santiaren esana entzun eztabena gura, Infiel edo Jentila legez begiratu
de[i]gula. Au ularturik, bada, sinistuten doguz Fedeko Artikuluak, Eskritura S(an)ta guztija eta Kontzilijo Santuetan fedeko gauzia legez obispoak euren buru Aita Santuagaz adierazo dauden guztija, zergaitik ze Jaungoikoak berak esan dau euretan adierazo edo ulartuten emon jakun
g[uzti]ja. Emetik agiri da eztoguzela sinistuten fedeko gauzak geure
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guresoak, maesuak, a[ba]diak edo predikadoriak esan dituzelako bakarrik, eta ezta bere Eleiziak berak esan dituzalako; zergaitik ze Eleiziak
bakarrik ifinten deusku aurrian Jaungoikoak esa[n] deutsena. Alan bada,
sinistu biar dogu fedeko gauzak Jaungoikoak dinozalako eta Eleiza Santiak adierazo edo irakasten deuskuzalako; nondik bere agiri da, sinistuteko daukagun motibua izanik Jaungoikoa guztiz egiazkoa, izango dala
dibinu edo jaungoi gure fedia, bada osterantzian sinistuten badogu gizonak esan deuskuelako, izango da gure fedia humano edo gizonena.
Au guztijau zerbait geiago adierazo deizuedan, esango deutsuet
exenplu bat Eleiza Santiaren historijarik ataria, beste mirari askoen artian
Jaungoikoaren miserikordijak bere egunginoko egijak irakusteko egin
daben bat.
Egoala tormentu artian Martiri santu bat Romano eritxana, gura eban
bigundu tormentuak emoten eutseen juezaren bijotza, zeini eritxan
Asklepiades, gura eban, dinot, eka[rri] Fede Santura jueza bera, irakutsirik Fedeko Egijak. Baña izanik alper onetarako ifinten eutsezan errazoa
edo motibu guztijak, azturik Martir9 santua igaroten egoan tormentu
guzti[ja]k eta bere konbersinoen deseo andi bategaz, esan eutsan juezari: «Ezpadeustazu niri sinistu gura, sinistu egijozu ari umiari10, bada
berak guzurrik esaten eztakijena legez, egija esango deutsu». Eta au esanik erakutsi eutsan ume11 bat bere amaren besoetan egoana, [ze]inek ez
eukirik berbarik egiteko indarrik ordura artian, Jaungoikoaren birtutez
eregi eban bere berbia, eta esan eban: «K(ris)to da Jaungoiko Egiazkoa».
Ikaratu eta arriturik jueza, itandu eutsan: «Nok esan deutsu zuri?». Erantzun eban umetxuak12: «Niri esan deust neure amak, eta neure amari
Jaungoiko geure Jaunak Eleiza Santiaren agoti».
Modu onetan, bada, itandurik edozein Kristinau sinistuten dituzan
Fedeko Egijen ganian, erantzun biar dau Jesuk(ris)to geure Jaunak esan
dituzala Eleiza Santiaren agoti, eta Eleiza Santiak bere ministroen agoti,
zeintzuk dira predikadoriak, abadiak eta arimen arduria daukezan guztijak. Gauza onetan zerbaist ardura eta kontu euki biar da, Kr(istinauak),
bada ezpada gure siniskera edo fedia esan dodan errazoa edo motibuagait[ik], au da, Jaungoikoak esan dabela, eta Eleiza Santiak aurrian ifini
deuskulako Jaungoikoaren esana bere ministroen aotik, ez genduke13
eukiko salbazinorako biar dogun fedia. Modu bitan da, Krist(inauak),
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Fedia: bata da fede bizija, bestia fede ila. Fede bizija da dagoania[n] fedia
lagundurik karidade eta obra onakaz, zeintzuek bizi eragiten deutse
fediari; baija eztagoanian fedia lagundurik karidadiagaz, esaten jako fede
ila. Alan S(a)ntiago Apostoluak dala dino fede ila gorputz arima bagarik
legez, bada zelan gorputza arimia bagarik dago ilik, alan fedia karidade
bagarik eta obra on bagarik dago ilik. Eta ain dago ilik, ze eztautso,
Krist(inauak), ezer bere balioko karidade eta obra on baga bere salbaziñorako, ez; badauko ain fede andija ze beragaz mendijak alde baterik
bestera eroaten badituz bere, eztautso ezer bere balijo karidade eta obra
on bagarik.
Beste modu bitan bere azezostian izan doa Fedia. Bata da sinistitutia erabatera bakotxian izentau baga Fedeko Misterijo guztiak. Exenplugarri, esatia biotzez: «Nik sinistuten dot Jaungoikoak bere Eleiza Santiari adierazo deutsezan gauza guztijak». Bestia da sinistutia14 bakotxa
banan Misterijoak. Exenplugarri, esatia: «Nik sinistuten dot Jaungoikoa
gizon egin zala». Orain bada, dago obligazino estua sinistuteko lenengo
moduan edo jeneralmente Jaungoikoa Eleiza Santiari adierazo deutsen
guztija. Baija ezta au asko, oraindo dago obligazinoa bere sinistuteko
fedeko gauza batzuk banan edo partikularmente; eta zerbait esateko
gauza onen ganian, lenengo sinistu biar dozue modu onetan dagoala
Jaungoiko bat, eta emongo deutsiela Berak betiko [s]arija onai, eta geiztoai betiko kastigua. Eta au ain prezisiño andiagaz jakin eta sinistu biar
da, ze ezin aurkitu leiteke ignorantzijarik inondik bere salbaduko dabenik bera eztakijena (S(a)n Pablo)15. Modu beronetan jakin biar da Trinidadeko Misterijoa; au da, izanik Aitia, Semia eta Espiritu Santuba iru persona bakotxa [iz]anik distintak, eta izanik Aitia Jaungoikoa, Semia Jaungoikoa Aitiagaz guztijan bardina, eta Espiritu Santuba bere Jaungoikoa
Aitiagaz eta Semiagaz gauza guztietan bardina, eztabe orregaitik egiten
Jaungoiko bat baño. Baita bere esan dodan obligazino zarratuagaz jakin
biar da Enkarnazinoko Misterijoa; au da, Trinidadeko bigarren personia
zein dan Seme Jaungoikoa, zana legez geraturik beti Jaungoiko, egin
zala bere gizon gugaitik, gure pekatuen zorra pageta[rren] Jaungoikoaren justizijari, igaro ebala erijotzia gizon zan partez, biztu edo erresuzitadu zala, Bera dala Jesuk(ris)to Jaungoiko eta gizonen16 arteko mediadore edo [...].
Au doktrinau da begiraturik Eskritura Sagradiak dinoana Trinidade
eta Enkarnaziñoko Misterijoen ganian, eta begiraturik guraso santuen
14
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esan[i]k geijenak daroiena; eta alan dago agindurik eta erabagirik Eleiza
Santiagaitik: ezin inori emon leijola absoluzinoa eurak jakin baga.
Sinistu17 biar dira bere pekatu mortalen bian aek misterijo guztijak,
zeintzuek dagoz Kredo edo Fedeko Artikuluetan. Alan jakin biar da Kredoa ez bakarrik buruz edo memorijaz, umiak18 edo [...] legez, baita bere
ulartu biar da zer esan gura daben ber[b]a bakotxak; bada zetako da
jakitia buruz Kredoa eta beste orazinoak, ez jakinik euretan dagozan
misterijoak? Au da gitxi bet gorabera bardin zein ez jakitia. Legiak jakiteko, dino Deretxoak, ezta asko berbak jakitia, biar da jakin bere euretan19 zar[r]aturik dagoan una. Alan bere Fedeko Misterioetan jakin biar
da zer esan gure daben; esaterako, ezta asko esatia aoz «Sinistuten dot
Eleiza Santa Kat(olikia), Santuen Komuninoa», ezpadakizue zer dan Eleiza S(an)ta Kat(olikia), zer dan Santuen Kom(unino)a. Baña emen da non
erantzungo deusten askok: «Jauna, eztakit nik petizinorik»; au da ostera
erakustia eztakiela doktrinia. Kredoan eztago petizinorik; petizinoak
dagoz Aiteguria edo Paternosterrian. Kredoan itanduten jakun gauzia da
badakizu be[r]ba edo artikulu bakotxak zer sinistuteko aginduten daben,
bada ezin sinistu leike zerbaist, gitxienez ezpadaki sinistuko dan gauzia.
Dago bere obligazinoa jakiteko Aitaguria, Jaungoikoaren Legeko eta
Eleiza[ko] Mandamentuak, baita bere artuko dozuezan Sakramentuak.
Printzipalmente Bautismo Santuan jakin biar da berak parkatuten dabela Pekatu Originala, zein dan geure lenengo guresoetarik guztijok sortu
orduko dakargun pekatuba; baita bere beste pekaturik badauko batiatuten danak, Bautismo Santuak parkatuten deutsela, berak emoten daben
graziagaz geratuten dala bat Jesukristoen gorputz misteriosuen zati edo
parte eginik; eta azkenian Bautismo Santua artu orduan promesa egiten
dala alderatu edo apartetako munduko banidade eta ekandu guztietarik.
Penitentzija edo Konfesinoko Sakramentuan sinistu eta alan jakin biar
dau parkatuten dituzala p[e]katuak eta emoten dabela grazija, baña onetarako biar dala egin examina kontzientziakoa, biar dala euki pekatuen
damua, gogo edo propositua ez pekaturik egiteko. Komuninoko Sakramentuan artuten dogula Jesuk(ris)to Jaungoiko eta Gizon Egiazkoa,
eztago[a]la hostija kontsagraduan ogijen izate edo substantzijarik, eta
sakramentu andijau artuten dogula Jesuk(ris)to geure bulerrera etorririk,
izan din arimiaren mantenimentu, eta grazija askotu edo aumentadu
de[i]jon arimiari; baita bere zelan egon biar dan grazijan sakramentuau
artuteko, eta barauba ausi bagarik. Fedeko, Esperantza eta Karidadeko
17
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birtuten ganian jakin biar dau eurak ifinten dituezan obligazinoak.
Fedian sinistu eta jakin biar dau bere ganian puntuban adierazo deutsuedana. Esperantzako birtutian sinistu biar dau grazija eta glorija, eta
eura[k] alkantzetara eroango gaituezan gauzak itxadon biar doguzela
Jaungoikoaganik; J(esu)k(risto)k bere bizitza eta erijotza santuagaitik
merezidu euskulako ez gariela salbaduko obra onak egin baga, eta obra
onak egiteko bear dogula Jaungoikoen sokorrua, zein emongo deuskun
Jaungoikoak bere Seme Jesukristoen merezimentuakaitik20, bada ezin
salbadu ginaitekez Jesusen izenian baño. Nec enim aliud nomen. Karidadia[ra]ko, sinistu eta jakin biar da Jaungoia ametako ifinten deuskun
obligazino andija; lenengo biar dogula bizitzia emon Jaungoikoa ofendidu baño, proximo guztijak, geure arerijoak bere, maitetu biar doguzela... Azezostian norberak bere obligazinoen ganian Jaungoikoen Legiak
aginduten deutsen guztija jakin eta sinistu biar dau.
(*)21 A Krist(inauak)! Eta zenbat bidar jazoten da ausitia Jaungoikoaren Lege Santia norberak biar dabena ez jakitiagaitik? Ofizijo guztietan
topetan dira milla pekatuetan sarturik dagozanak euren ezjakina edo
ignorantzijagaitik. Ezkondu asko topaduko dira zer Matrimonino Santuak aginduten deutsuen eta zer eragozten deutsuen eztakijenak, eta
alan bizi dirianak betiko pekatuan, bada jakin biar d[abena] legez bere
estaduko obligazinoak, ez dituez ezjakin onek pekaturik libre egiten.
Auxe berberau jazoten da Eleiza Santiak aginduten dituzen Mandamentuetan. Persona asko bizi dira ze egun dan eztaki[j]enak, eta alan etorriko dira konfesonarijora esaten: «Jauna, egun baten jan nendun aragija,
ez jakinik zala bijilijako eguna». Eta usti dozue dala au eskusa ona geijenian? Ez, Krist(inaubak), ez. [Egij]a da izenik bariku eguna gogoratu
bajako dala beste egun bat, askotan jazoten dana legez, eztala orduan
norberen erru bere ignorantzija; baia bada Santu baten bijilija baraua
edo [j]aija, eta berak ez jakitia au bada eztaukelako ardurarik jakiteko
noz dan bijilija, eta orduan da bere erru. Bada Krist(inau) bakotxak euki
biar dau arduria oneik gauzok jakiteko, orregaitik parrokijetan adierazoten dira; eta eztoienak parrokijako mezara itandu biar dau zer dagoan
zer gorde aste atan, papeleti edo beste aldeti ezpadaki. Eta jake [esan]
dot orain zerbais[t] Eleizako Mandamentuen ganian, esan dodana gitxi
da oraindo barauen kontuen ganian; eta orain aragija jateko dagoan
lizentzijaren ganian dagozan ezjakite edo ignorantzijak, nok adierazo lei-
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Testu barruko oharrak: Salta de aquí al «ojo» de la pág(ina) sig(uiente). [Hurrengo orrian, hasieran:] Dígase esto donde se encuentra la cruz en la pág(ina) anterior. [Eta amaieran:] Salta a la cruz de la pág(ina) anterior.
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kez guztijak? Topaduko dira benturaz erreskan egun guztietan aragija
jango deudianak, bardin zein balego egun guztietan lizentzija; topaduko dira nastetan deudianak aragija arrain-gauziegaz eskrupulu baga. O
denporak! O ekanduak!, esateko alan jakintsu jentil bategaz. O tempora!
O mores! Geure leenagoko gurasoak gitxi ezagutu eudien alango gauzarik, eta ezagutu beudien bere, beste ganora edo modu baten egiten
eudien lizentzijaren usua. Ez zaitueze, bada, ezjakinak libre egingo
pekaturik, biar ez dirian egunetan jaten badozue aragija, edo bai nastetan badozue jateko baten aragija arrain-gauziegaz lizentzija dagoan bijilija-egunetan, edo bai buldia artu biar dabenak artuten ezpadau. Onen
ganian egon zaiteze edo zeuben maisuagaz, edo bai zeuben konfesoriakaz.
Eta barauaren ganian, zenbat egin biar eukianak eta atarako daukienak obligazinoa, eztauke bere ardurarik? Eztago mandamentu onetan
dagozan edo ifinten dirian eskusa geiago onetan baño, esateko jakintsu
bategaz. A Krist(inauak)! Ain estu barau egin biar dau bere obligazinoa
daukena, zein meza entzun Gorputz Egunian. Zelan orain bada,
Krist(inauak), ustiko dozue osasuna galduteko daukezuen bildur batek,
barruko min pizka batek, edo barauak emoten deutsuen gosiak libre
egiten zaituezala Eleiza Santiak ifinten deutsuen agindu edo mandamentu andi eta beneragarri onetarik? Begiratu egizue, ifini egizuez begijak
atxinako Kristin(auen) ganian. Baia, o neure Jaungoikoa!, aik bere gura
eudien Zerua, eta guk bere bai! Guztijak, nai nekazal nai aberats, guztijak barau egiten eudien; baia zelan? Fruta siketu batzuk, bedar batzuk22... zan kasi euren janari guztija barau-egunetan, eta au bere ez
eudien artuten eguzkija sartu arteko denporara artian. Jake orain bada,
Krist(inauak), ain biguntasun andijan da(...)en Eleiza Santia mandamentu onetan, bada permitietan dau egerdijako bazkarija, baita kolazinoa
bere gizon onak egiten daudiena legez, euki egizue ardura geiago bera
gor[de]teko. Biar [gog]orra daukienak, andra seindunak eta umia23 bulerrian daukienak dira libre; baia orregaitik konbenidu da barau ezteudianian egiten, beste gauza batzuetan zerbaist mortifikazino [ar]tu deijen,
nai dala berba gitxiago egitian, nekiak pazientzijan eroatian... [Et]a dudarik daukienak euren obligazinoen ganian, itandu deije euren
konfes(ore) edo maesuari24. «Baija, a! –esango deustee askok–, orreik
gauza guztijok nok dakiz? Eta nok ikasi leikez?» Lenengora erantzungo

22
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24

Ostean ezabatuta: edo bedar batzuk > bedar batzuk.
Ik. 2. oh.
Ostean erantsitako atalak: A Krist(inauak)! Eta zenbat bidar jazoten da ausitia
Jaungoikoaren Lege Santia [...] itandu deije euren konfeso(ore) edo maesuari.
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deutsut, diriala ez gitxi eztakijezanak, eta alan dagozala kondenazinoko
bidian, ezpadabe alegina egiten ikasteko. Besteari erantzungo deutsut,
gura badozu jakin biotzez, errez izango jatzula ikastia. Ez jatzu eskatuten guztija buruz kartilliak dino[i]jen moduban ikasi deizula, bada au
askok ezin egin leije euren memorija faltiagaitik, bakarrik eskatuten jatzu gauza bakotxen ganian zerbaist errazoa edo ezaukera al daizun
moduban artu deizula; au ezin zinaike sermoitera al daizula ez utsik eginik, itandurik dakijenai, eskaturik Jaungoikoari, nok alan egiten badozu
ezteutsu faltauko, biar balitz onetarako Aingeru Santuak bialdurik bere.
Ea bada, zuek Aingeru Santuak, leku santu onen eta bertan gagozanen guardakoak zarienak, oraintxeganik pulpitu onetara igongo dodan
guztietarako geijemoten deutsuet; eta geijemoten deutsuegu25 guztiok,
emon edo inspir[a]du deizuen ene berbai biar dauden indarra eta argitasuna, eta entzungo dituezan guztiri biar dauden disposizinoia ulartu
eta sartuteko euren biotzetan. Baña, zu Aingeru guztijen Erregina, zu
zara Jaungoikoen Berbia sortu zenduna eta emon zenduna munduentzat; zugan daukagu, bada, esperantza geijena geure azierturako. Egizu
bada, izan dila guztija nik dinoiana eta bestiak entzuten deud[iana] Jaungoikoen glorijerako eta geure arimen probetxurako; ez egizu, arren, permitidu izan dila geure kondenazinorako geure salbazinorako izan biar
dana. Au da eskatuten deutsegun grazija arrastegi guztietarako, eta onetarako dinautsagu Aingeru S(a)n Gabrielegaz: Abe Maria.

25

Ostean zuzenduta: deutsegu > deutsuegu.
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SALV(ADO)R

Vivan Jesús, María y Josef.
S(a)n Miguel y S(a)n Juan Evang(elist)a
Inspice et fac secundum exemplar,
quod tibi in monte monstratum est. Ex. 25, 40
Gaurko egun tristian, zein Jesukristoen erijotza balijotsuak kontsagradu euskun negar eta penitentzijerako, zer gauza andijagorik ifini
le[i]je Jaungoikoaren ministroak zeuben aurrian artuteko bijotz gogorrenak osasunezko negar eta egiazko penitentzijan, ezpada Jesuk(ris)to
bera Kurutzian guztiokaitik1 josirik? Enaz, bada, miratuten, ikusten badot
S(a)n Paulo Apostolua dinotsiela Hebreo edo Judeguai, ifini deiezala
begijak Jesus euren fediaren Maesu eta Egilliagan, kontsideradu deijiala
kurutze baten zelan dagoan josirik, eta igaro zituzan2 pena eta aflikzinoak eztegijezala kendu euren memorijarik. Recogitate eum qui talem sustinuit a peccatoribus adversus semetipsum contradiccionem. Ezaututen
eban ondo Apostolu Santu onek, ze miragarrizko indarra edo birtute
daben gure Salbagil[lien] Pasiño eta Erijotziak zatituteko penitentzijan
bijotz gogorrenak. Gitxi bere miratuten naz ikusten badodaz kriatura
guztijak (ema[i]ten daudiala e[uren] min eta dolorien señale ezaunak),
eta izate guztia zentzunik eztaukena lutuz jantzirik Jesukristoen Erijotzan. (Enaz miratuten, ez, ikusten badot e[guz]kija argirik ema[i]ten eztabela ilargija ilundurik, itzaltasunez Zeru[a irun]tsirik, luurra idigiten dala
zatiturik arrijak, Tenplu Jerusalengo kor(...) erdibi eginik eta elementu
guztijak eurai jatorkien lekurik urteten, ikusirik ilten Jesuk(ris)to.) Enaz
miratuten, ez, (gauza guztioneikaz), bada, dak[usde] padezietan euren
Egillia; eta alan jazo biar zala ezautu eban S(a)n Dio[nisio] Areopagita
edo Jakitun Atenaskoak, Kristinau egin baño len: Aut Deus natura patitur, aut mundi machina disolbetur; miratuten naben gauzia, bada, da
gizona. Eukirik izatez gizonak bijotz samur eta biguna, eta izanik gizona norgaitik erijotza igaroten daben Jesus Jaungoiko eta Gizon Egiazko-

1
2

Jatorrizkoan: guztiokgaitik.
Geuk zuzenduta: zitazun > zituzan.
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ak, sinistu leike aurkituko dala oraindo bere pena eta aflikzinoen sentimentu eta erruki bagarik? (Au da gauza ikaragarri eta arrijak eurenez
zatitu[t]ia baño geiago espantagarrija.
Jesus maitia kruzifikadu eudien Judeguetarik asko ezauturik bere
inozentzija, biortuten dira etxietara joten dituazala bularrak damuz, arrijak zatituten dira eurenez. Izango zare, bada, Kat(oliku) entzulak, aek
Judeguak eta arrijak baño zentzun gitxiagokoak? Izango zare, bada,
eurak baño gogorraguak?) Eztala posible diruri; eta benetan ezta izango,
ondo irakurten badozuez zeuben buruetan Jesus maitiaren negargarrizko pena eta aflikzinoak. Igaro zaiteze, bada, nigaz Kalbarijogiño; Jesukristo gure Salbagillien Kurutziaren oñera geiemoten deutsut. Ikusi egizube Gizon eta Jaungoiko Egiazkoa dana ilten kurutze baten zuben
amodioagaitik, begiratu egizube atentzinoz. Au ikusijagaz izango da
posible ez geratutia zeuben bijotzak zatitu eta urturik? Eztozubez batzanduko zeuben negar-anpulluak Jerusalengo Alabarenakaz? Negar egizube, bada; baña aprobetxadu zaitezee eurak legez Jesuk(ris)tok euren
uzenian irakatsi eutsuen lekzinoaganik. Inspice et fac secundum exemplar quod tibi in monte monstratum est. «Ez egizube negar egin –esan
eutsien Jesuk(ris)tok– nigaitik3, ezpada zeubok eta zeuboen umiakaitik4
negar egingo dozue.» Nolite flere super me, sed super vos ipsas flete.
Baña, zer da au, gure Erredentore maitia? Zelan obedezidu ginaike
gauza onetan? Berori dago dolorez josirik; Berori, dinot, geure Maesu,
geure Aita, geure Jaungoikoa. Berori da, Doktrina Kristianiak irakasten
deuskuna legez, izanik Jaungoiko Aitiagaz eta Espiritu Santuagaz gauza
guztietan bardiña beti, egin zana gizon Birjiniaren sabel bedeinketuan
denporaz; egin zana gizon, dinot, ez onetarik ezer berorrentzat irapaziko ebalako, ezpada guri errukiturik gengozan estadu lastimagarririk ateretako. Bai, Kat(olikuak). Geure lenengo aitiaren pekatuagaitik zarratu
zirian gu bere seme guztijentzat Zeruko atiak, geratu gintzen kondenazinoko estaduan guztiok. Gizon guztiak ez Angeru guztiak bere ezin
pagadu eukian pekatu aren zorra; bakarrik Jaungoikoa gizon eginik zan
asko erantzuteko bere erijotziagaz, edo emoteko pekatuagaitik justizijak
eskatuten eban satisfakzinoia. Alan egijagaz, (Jauna), esan ginaike guk
saldu dogula geure pekatuakaitik5 Judasegaz, guk itxi dogula bakarrik
bere Diszipuluak legez, guk erabili dogula jus[tizi]ako tribunal baterik
bestera soldaduakaz, gu izen gariala akusadoriak Judeguakaz, guk burle egin deutsegunak Herodesegaz, guk kondenadu dogunak Pi[la]tose3
4
5

Idem: ni ganian > nigaitik.
Jatorrizkoan: (h)umiakgaitik.
Idem: pekatuakgaitik.
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gaz eta gu nortzuk erijotzia emon deutsagun pena eta dolore ikaragarrijakaz. Au da, bada negar eragiten deutsena, (Jauna). (Egija da Jaungoiko bat ikustia penaz eta dolorez ilten dala gauza negargarrija, zel[an]
bakeko Aingeruak negar egiten eben. Angeli pacis amare flebant. Baña
ezkara onetan geratuten, bada berorren Pasinoian irakasten deusku
pekatua dala oraindo6 gauza negargarrijagoa, egija izanik pekatu dala
zeinek il eragiten deutsen eta zeiñek barriro Kurutzian ifinten daben,
S(a)n Paulo Apostoluak diñoana legez.) Negar egizube, bada, Kat(olikuak), Jesuk(ris)to (zubokaitik7) Kurutzian josi izen dalako, baña negar
egizube bere8 zeubok pekatuakaz izen zarielako Kurutzian josi dozuenak. Alan, entzule maitiak, zuen zeregiña da aprobetxetia Jesuk(ris)tok
bere Pasino Santuban irakasten deuskun lekzinogandik, artuten dozuela gorroto andi bat pekatuari, eta gogo edo propositu sendo bat egiteko
bizitza barrija, kenduteko ekandu gaiztoak eta joateko penitentziako
bideetati, zeintzuek irakasten deuskuz Jesukristok bere Pasiño Santuban
(eginik Bera penitentziaren exenplu eta motibu indertsu eta sendoa).
Inspice et fac secundum exemplar, quod tibi in monte monstratum est.
Aramen berba biten Jaungoikoaren Semiak iragoten daben Pasiñoaren
Misterijo andija, baita bere bertan ene sermoiaren lan guztija. Diñot,
bada, Jesukristoen Pasinoak egiten gaituzala eskusabagiak ezpagara
penitentiak Bera legez, errazoa bigaitik: dalako Jesukristoren Pasinoia
penitentziako bizitza baten exenplu betia, lenengo errazoia, eta lenengo
sermoiaren zatija; dalako penitentziazko bizitza baten motibu senduena,
bigarrena. Berak irakasten deusku zelangoa izango egiazko penitentzia,
Berak garoaz indar andijagaz penitentzia egitera9.
Kurutze adoragarrija, aren ganian dakust gaur ilten bizitzia bera.
Kurutze pekatarijen esperantzea eta gizonen salbazioaren prenda eta
instrumentuba, zugana noa gaur, zuri geiemoten deutsut Eleiza Santiagaz. O Crux ave spes unica! Zure oñian dago gaur Grazijaren Ama bere
bijotza josirik dabela dolorezko zazpi ezpata zorrotzegaz; baña, zer
diñot nik zazpi? O Martir guztien Erregiña!, berorren Seme Jaungoikoaren pena bakotxa zan kutxi[llo] zorrotz bat berorren arima santisima igaroten ebana. Oneik dolore guztizkoak, bada, (geure medianera), ifinten
dodaz bitarte alkantzadu10 deiden Espiritu Santuaganik berorren Seme
maitiaren Pasino negargarrija ondo adierazoteko biar dodan argija. Egi-

16
17
18
19
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Ostean zuzenduta: orain > oraindo.
Jatorrizkoan: zubokgaitik.
Ostean erantsita.
Atal horretako albo oharra: Dígase todo.
Geuk zuzenduta: alkantzadadu > alkantzadu.
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ja da, Señora, ain amodijo andijen misterijoa irakusteko argala dala ene
entendimentua eta otza ene borondatia; baña gauza ezauna da berorrentzat Jaungoikoak ateretan dituzala bere borondatia danian umien11
aoti (...) alabantzak eta artuten dituzala instrumentu argalenak bere obra
andijenetarako. Egin begi, bada, geratu ditezala garbiturik ene ezp[a]nak
Isaias Profetienak legez, eta beroturik Jaungoikoaren amodijoagaz ene
bijotza, onela atera deijen ene berbak emen dagozan fiel Kristineu guztietan biar dan frutua. Au da eskatuten deutsagun g[ra]zija, esanik deboziñoe guztiagaz: Abe Maria.
Inspice et fac secundum exemplar, etc.
Fedeko egija da Jaungoikoen Seme Jesukristok padezidu ebala gure
pekatuen zorra pagetako; baña bardin da Fedeko egija geuk bere geure pekatuakaitik12 satisfakzioa emon biar dogula, betetan dogu[la] olan
Jesukristoen Pasiñoiari, S(a)n Paulo Apostoluak diñoana legez, geure
aplikazinorako falta jakona. Adimpleo ea quæ, desunt Passionum Christi. Alan bada, ez deutsubet ifiniko aurrian geure Jauna padezidu eta ilten
sakrifizijo bat legez bakarrik, baiña bere zeuben penitentziaren exenplu
andi bat legez, egin degizuben gero alegiña erantzuteko penitentziako
obrakaz zeuben pekatuakaitik13, zetarako dauken birtute andija gure
Jaunaren Pasiñoak. Onetarako bada, jarraitu egijozube geure Erredentoriari gaurko eguneko pausu triste guztietan. Bete edo kunplidu ezkero
eguen gabian Jesukristok Lege Zarreko figura eta kerizak, afalduagaz
Diszipuluakaz batera bildots Pazkuakoa Legiak aginduten eban
moduan; emon ezkero Apostoluai humildade andi baten exenplu miragarrija, euren oñak garbituagaz izanik euren Jauna eta Maesu; emon
ezkero eurai amodijo bigunenen señale betia, itxijagaz (Sakramentu
orretan) (*)14 bere Gorputz eta Odolaren prenda gozoa, urteiten dau
bere Diszipuluakaz, grazijak emonik lenengo bere Aita Eternoari, aek
misterijo andijak egin zirian etxerik. Igaroten dau, bada, Jesuk(ris)to
Dabid egiazkoak Zedron eritxan erregia, zelan ak errege santubak igaro eban leenago aflikzinoe andijagaz bere seme traidore eta gaizto Absalon (...)nez (...)anian. Igoten dau (bere Jesukristo noen iguala zan Dabid
Errege (...)) [...] mendira, eta eldurik Getsemani eritxan alde batera sartu zan ortu edo solo bakar baten, non beste askotan geratu zan Diszi11
12
13
14

Jatorrizkoan: hume.
Ikusi 5. oharra.
Idem.
Testu barruko oharra: Si esta patente el Santísimo en el monumento.
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puluakaz oraziñoa egiten. (Ezan au ortu edo soluau, ez, Adan lenengo
gizonarentzat Jaungoikoak ifini ebana langoa; baña bai zan non Jaungoiko geure Erredentoriaren agoniñiaz asi zan irapazten bestian Adanek
galdu eban libertadia, eta non bizi dirianen guztien Amak, zein dan (...),
(...) [e]ban bere zorioneko asikeria, Jesukristo Adan (...)aren doloriakaz.
(...)an zituan beragaz leku onetara Maesu (...) S(a)n Pedro, S(a)ntiago,
[S(a)n] Juan Dizipulu maitianak, itxirik (...) (...)ago best(...) (....) irurak
bere pena eta aflikzinoen testiguak [...] mendijan, zelan (...) zirian eurak
bere zorion eta glorijegaz Taborko mendian, irakatsirik onegaz Ebanjelijoak askotan dinauskuna: eztala posible parte izatia Jesukristoen glorijan, ez bagara lenengo bere pena eta nekian.
Baña, ze miragarrizko gauzia ikusten ema[i]ten jaku ortu edo solo
onetan? Nor ezta arrituko ikusirik Gizon eta Jaungoiko Egiazkoa dana,
ikaratasun eta estutasun andi batek arturik bere biotza, dinotsiela Diszipuluai: «Triste dago ene arimia erijotza artegino», eta ifinirik agoniña
gogor baten, urteiten deutsela gorputz guztiti odolezko izardi andi
batek, erregadu edo bustiten daben moduan oraziñoa egiten dagoan
leku guztija. Erdueze bada orain ona, pekatari guztiak. Jakin egizube ez
eutsala ain neke andiko izardija botarazo ikustiak bere aurrian laster igaro biar zituen tormentu eta penak, ain ikaragarrizkoak izango bazirian
bere, ezta bere erijotzako doloriak zeintzubek alde guztietati batu
eudien ordu atan, Errege Prof(eta)15 beragaitik esan eban legez, bada
bere bizi guztijan egon zan euren gurari edo deseo andi bategaz. Berak
dirausku Errege Profetiaren aoti maldadeen eta pekatuen erreka andijak
diriala modu atan nekatu eudianak. Torrentes iniquitates conturbaberunt me. Bai, Kristinaubak. Gizon guztien pekatubak dira onela estutu
deudianak, bada bere Aita Eternoak ifini dituz bere sorbaldan gu guztijoen maldade eta pekatubak, Isaias Profetiak dinoana legez, gure arimen
zauri edo heridak eza[u]tuteko bere gorputzian eroango zituzanakaz.
Zuben pekatubak eta eniak dira, Kristineu maitiak, ain pisutsu egiten
deudenak Kristok artu eban kargia, zein zan erantzutia Aita Eternoari
munduko pekatuakaitik16. Zelan Atxinako Legian sakrifizijoa ofrezitan
ebenak ifinten zituazan euren eskuak ofrezitzen eben animalijaren
buruen ganian, adierazoteko onegaz euren pekatuakaz kargetan eudiala a animalija, eta artu leiela animalijak berak ofrezitzen ebenak bere
pekatuakaitik17 merezi eban erijotzia, alan Jesukristo, noen figura eta
irudija zirian aek sakrifizijoak, kargadu zan geuri euskun amodijoagaitik
15
16
17

Ostean erantsita.
Ik. 5. oh.
Idem.
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guztioen pekatuakaz erijotzako sakrifizijora bere borondatez emonik,
obendu edo borraduak izan zitezan guztijoen pekatuak.)
Mundu guztiko pekatubak ikustiak, bada, zan modu atan bere bijotza mindu eta dolorez bete ebana; eta geiago oraindo ikustiak Kristineu
asko, eta benturaz eleiza onetan dagozan artekoak, eziriala aprobetxaduko Berak igaroten eban Pasino Santuaganik. O ze egiazko penitente
baten [...] edo exenplu benetakua! Ze gorroto andijagaz begiratuten
daben pekatua, zelan begiratu biar daben egiazko penitentzia egin gura
daben guztiak! Baña, ze neke eta pena gogorrak eregiten zituazan bere
bijotz santuban oneik sentimentuok! Non zagoze, Zeruko Aingeru Santubak, eta zer dinozube ikusten dozuben gauza onen ganian? Ukatuko
deutsazue emon al dagizuben kontsuelua Zeruban adoretan dozuen Jaunari, Luurrian ain beeratu edo humilladurik bada bere, eta zeubok baño
zerbaist gitxiago eginik? Baña ja egintzat18, aingeru bat jeisten da kontsoletako Aingeruen Errege dana. O Neure Jaungoiko maitia, berorren
aurrian ikara amodijo santu bategaz dagoz Aingeruen potestatiak! Eta
dauko ontzat kontsoladu izatia aingeru batgaitik? Baña onela irakatsi
euskun, ez gitxitan eukitia gitxiago dirienak emon al (...) kon[tsue]lua
eta begiratutia beti Jaungoikoaganik baletozan legez.
Onelakua zan, entzule maitiak, Salbagillien dolorezko agoniña, non
inozente Abel onek gura dau izan santifikadua bere arerijoen enbidijagaitik; eta alan dinautso bere Aita Eternoari: «Neure Aita, egin al baledi,
igaro bedi niganik [...], baña egin bedi berorren borondatea». Pater, etc.
Oraziño miragarria, egija esateko, eta misterijo andizko lekzinoz betia.
Bertan irakasten deusku (ez jakola eskatuten Kristinuari penitentziako
bizitzian aurkituten dirian atsakabe edo nekiai gorputzaren aldeti ikaratasuna guztiz kendutia, izanik aek nekiak eta erijotzia bera pekatuen
pena; ez, bakarrik eskatuten (...)) arimiaren borondatiagaz goitu edo
bentzidu aragijak edo gorputzak penitentziako obretako daukan atzerakuntzia eta kontrako inklinazinoia, bat egin bere borondatia Jaungoikoenagaz. Oraziñoe miragarrija, dinot ostera bere, Jesukristok pausu onetan egin ebana, zein iru aldiz egin eb[an] eta zein ez eban itxi Artzain
edo Pastore Onak, ezpada bere ardijakaitik19 begiratuteko otsoen pelleburuan egozanian, au da, ez itxita[r]ren bakarrik bere Diszipuluak, zeintzubek egozan loak eta tristurak arturik tentaziñoko denporan, eta noz
ja etorren Judas beste maldadeko ministroakaz Bera lotutera lapur bat
balitzan legez.
18
19
19

Zalantzazkoa.
Ostean zuzenduta: ardijakgaz > ardijakgaitik.
Jatorrizkoan: ardijakgaitik.
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PRISIÓN DE JESÚS
(*)20 (Au zan benet[an] iluntasunen ordu eta poderijoa; au zan ordua
noz Jaungoiaren Semia izango zan entregadua maldadeko gizonen
borondate eta poderijora, eta noz bakarrik itxiko eudien bere Diszipulu
guztiak; au zan ordua noz Judasek salduko eban bere Maesu Santuba
bakeko mosua emoten e[u]tsala, eta noz Jaungoikoen Semia egingo
eudian preso pekatuzko gizonak sarturik Demoninoa euren bijotzetara.)
Ikusi egizube ze ikaragarrizko gauzia aurrian ifinten jakun pausu onetan: Jesus Gizon eta Jaungoiko Egiazkoa saldurik Judas bere Diszipulua
izan zanagaitik, eta preso eginik ministro infernalakaitik21. Ikeratu zaiteze, Zeruak, eta geratu zaitezee bertako atiak itzalturik. Zorigaiztokoa eta
gal[tzaiz]ko edo perdizinoko gizona, Judas, zenbat obago izango jatzun
ez jaio iz[an]! Izan bedi, bada, itzala beti zu sortu izan zinian gaba, eta
zu jaijo izan [zini]an eguna izan bedi beste egunen uzenik kendua.
(*)22 (Judas, bada, aurratuten da Jesusgana lagundurik Fariseoen eta
eskriba edo jakitunen ministro, kriadu eta zerbitzallakanik23, nortzuei
emon eutsien señaletzat oratuteko bera[k] mosua emoten eutsanari:
Elduten da mosua emaiteko Jesus bere Maesuari, eta esaten deutso:
«Jaungoikoak salba zaitzala, Maesua». Ave Rab[bi]. Ikusi egizube emen
Dabid Erregiak atxina adierazo ebana, eroanik bere Jesukristoen irudija
bere personan Atxitopel fedebakoak egin eutsan traizinoian, zein izan
zan Judasek egin ebenen figura edo geriza. «Balitz neure arerijo agiri bat
–esaten eban Dabid Erregiak–, edo bai obeto esateko Jesukristok Dabiden aoti onela maldizinoz kargadu nebena, eroan zatekian; baña au egin
deustena da gizon bat zein usti neban zala bijotz bat nigaz, eta nogaz
anbeste bidar jateko gozua artu neban ibilirik beragaz beti borondate
bardinian». Si inimicus, etc. (Psalm. 54)) Baña, zer usti dozube egingo
deutsela orregaitik Judasi Jesukristok, zeinek (...) (...) eban Judasen
bijotzian egiten eutsan traizino ikaragarrija? Aginduko dau akaso Jesus
maitiak jausi ditezala Zerurik erraijoak a gizon madarikatua galduteko?
Edo bai aginduko deutso Luurrari idigi ditela estalduteko? Au izango zan
benturaz gizon penitente eta mortifikadutzat munduak daukezan askok
egingo eudiana balegoz alango estutasun baten, eukirik egiteko alegina.
Penitente eta mortifikadutzat dagozan asko, dinot, zeintzuetarik batzuk
dakusguz ain bizijak eta arinak edozein sentimenturako, eta ain beroak
20
21
22
23

Atal horretako hasiera oharra: Dígase si...
Jatorrizkoan: infernalakgaitik.
Atal horretako hasiera oharra: Sí.
Jatorrizkoan: zerbitzallakganik.
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bengaija artuteko zerbaist gatx egiten deutsenen kontra. Baña, o ze beste gauza bat irakasten deusku[n] Jesukristo egiazko penitente guztien
exenplu miragarrijak! Aitu egizube Jesukristoen biguntasun eta ontasuna, eta ikasi egizube goitu edo bentzidutia gatxa onagaz, zeuben pekatuben egiazko penitentzia egin gura badozue. «Adiskidia –dinotso Judaseri–, zelan zatoz? Jaungoikoen Semia salduten dozu mosua emonagaz?»
Berba gozuak, baña Zeruko arraijo24 guztiak baño indar geiago bere
ontasunagaitik eukienak. Berorrek kondenadu baga, bere pekatuak
kondenaduten dau; laster joango da (...)ten bere kontra, berdigu berbera urkatuten dala, eta idigirik bere gorputza erditi, urten eragingo deutso arima loiari estalduteko beragaz batera Infernuko ondarretan.)
Pekatu ikaragarrija, egija esateko, zan Judasena, eta guztijoi entzuten
doguneko gorroto andi bat emoten deuskuna. Baña, zelan esan neikian
askoi Natan Profetiak Da[bide]ri esan eutsana: «Zu zara au egin dozuna
askotan»? Au egin dozu Komuniño Santuban Jesukristoen Gorputza artu
dozunian arima loijan, entregetan dozula zeure partetik ez Judegu bere
arerijoai, ezpada zure arimia arturik daukien demoniñuai. Gauza espantagarrija, eta zeingaitik odolezko izardi eta negar-anpulluak bota biar
geunkezan al bagengi, egiazko eta biar litzatekian penitentzija egiteko,
Jesukristok bere egiñagaz irakatsi euskun legez.
(*)25 Esan eutsana legez Judasek Judeguai emon orduko berak Jesusi mosua oratuteko bertati, alan egin eudien eta jausi zirian Jaungoikoen Bildots Mantsoen ganian otso amurrutu batzuk legez. Baña lenengo
gura izan eban Jaun Dibinuak irakutsi bere poderijoa eta bakarrik bere
borondatez emoten zala euren eskuetara; bada itandurik Maesu onak
beragana etorzanai zein gura eudien, eta erantzunik26 eurak Jesus Nazarenoa gura eudiala, esanagaz Jesus maitiak «Neu naz», jausi zirian berba
onen indarragaz guztijak luurrera aratinik. Baña eldu zana legez denporia noz Sanson benetakuak gurako eban indarra galdurik balegoan legez
irudi eta egin Filisteoen burlagarrija, alan S(a)n Pedrok ateretan badau
ezpatia bere Maesuaren defentsarako, lotuten dau Berak, esaten deutsela: «Eztozu gura edan deiden neure Aitak edateko ema[i]ten deusten
Kaliza?». Baita bere S(a)n Pedrok berak, eroanik bere Maesuari eutsan
amodijoaganik, ebagiten badeutso sazerdotien zerbitzalliari belarri bata,
arturik Maesu amorosuak belarri ebagija, ifinten deutso guztiz osaturik

24
25

26

Alternantzia: erraijo / arraijo.
Atal horretako hasiera oharra: Llegó Judas a darle el beso u ósculo fingido de [p]az
p(er)o(...)ro [i]nocen[te] (...). Seña(...) (...)pedi(...) p(o)r (...) como (...) Ci[e]lo
p(ar)a q(u)e (...)viése solo (...) c(uan)do (...)se su (...)...
Geuk zuzenduta: erantzurik > erantzunik.
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bere lekuan; eta esanik Judeguai itxiteko bakian bere Diszipuluak zergaitik ez jakielako emoten euren ganian poderijorik, emoten da bere
borondate guztiagaz aei diabruen ministroai, eta isten da katigatuten.
Baña, Zeruko Aingerubak, sufriduko dozu au zeuben Jabiari27 egiten
jakan desonrau? Ez dozube ezer egingo bere defentsarako? Ez, Kristinaubak; ez, zergaitik Jaunak berak, nok eztauken ezetarako Aingeruen biarrik, bakarrik gura dau bere ontasuna eta pazientzija beneradu eta adoradu deijen.
HUIDA DE LOS APÓSTOLES
Baña, o geure Jesus maitia, ze ondo esan eban Zakarias Profetiak
Berorreri atxina begiraturik esan ebana!: zauri edo heridua izanik artzain
edo pastoria, zabal[du]ko ziriala bere ardijak (Zach. XIII)28, percute pastorem et dispergentes oves, bada berorren adiskida eta Diszipulu maitiak
itxi deude bakarrik ordu one[tan]. Tomas berorren diszipuluak, nok leenago gura eban il biar bazan berorregaz batera, orain ines egiten dau
Berori itxirik arerijoen es[kue]tan, bestiak legez; S(a)n Pedrok jarraituten
badeutso, dago bildurrez ikara eta gesi baten ukatuteko. Baña, entzule
maitiak, ezta au egunian-egunian jazoten dana? Zenbat dira Jesukristori
jarraituten deutsianak, beragaitik zerbait igaro edo sufridu biar danian?
Zenbat Kristineu, Penitentziako Sakramentuban artuten dituezan gogo
edo proposituak galduteko, eztabe biar ezpada lenengo aurrian ifinten
jakien okasinoia? Neke arinenak; zeresanen bildurra da asko orduan
prometidu eudiana aiztuteko. Baña, o Jauna, ze andija zan berorren
guganako amodijoa!, bada berorren kontra jaigi dirian af[lizi]noen urijolak ez dira asko izan amatetako berorren bizi guztian euki dituzan gugaitik padezitzeko deseo, gogo eta gurarijak. O ze ondo irakusten daben
dala amodijoa erijotzia legez indartsua, eta ez dagoala gauza gogorrik
amodijoentzat, eta beragaz penitentzija bera egingo jakula biguna eta
gozua! Baña, ze gauza ez jako bigun egingo Kristinaubari, jarraituten
badautso Jesukristori gaurko eguneko dolorezko pausuetan? Bada beragan aurkituko dau ez bakarrik egiazko penitentzia baten exenplu andija, baita bere penitentzija bera egiteko mobiduko daben birtute miragarrija, zetara zuek eroatia izango da sermoiaren bigarren zatija.

27
28

Idem: Jabiaren > Jabiari.
Ostean erantsitako iturria.
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SEG(UND)O PUNTO
CASA DE ANÁS
(*)29 Ja ikusi dozube, entzule maitiak, Justua bere izatez dana darabilela maletxore andi bat balitzan legez, Isaias Profetiak jazo baño atxiña leenago esan eban legez Jesukristogaitik. Ikusiko dozue orain maldadia jarririk justiziako tribunaletan, eta kondenaduten dabela Inozentzia
eta Justizija bera. Baña, nok au sinistu leike? Baña z[er] konbenidu izan
zan guztijoen Maesu zana igaro zila tentazio guztiet[atik], ez deitezan
bere Diszipuluak ikaratu penitentziako bideetan olango tentazinoetan
aurkituten badira, ezpada kontsoladu egin deitezan, jakinik eztala andiago diszipulua maesua baño, ez menpe edo esklabua bere jabia baño?
Jesukristo, bada, amarradurik eta estuturik kordel indartsuakaz daroie
aek ministro infernalak err[uki] baga, batzuk iduneti ifini eutsien kordelerik tireturik luurrera botaten deudiala, beste batzuk ostikoka eta paluka piztija bat balitzan legez eregi eragiten deutsiala. Onela, dinot, daroie
Anas Sazerdotien etxera. Baña, Zeru eta Luurra, ikaratu zaiteze emen
jazo zanagaz; ikaratu zaitezeela dinotsuet S(a)n Juan Kris(ostomogaz),
ikusirik Anasen etxian bertako menpe, esklabu zatar batek, Sazerdote
eta bertan egozan guztien aurrian eta eurak pozagaz dakusdiala, emoten deutsela matrallako ain ikaragarri bat ze luurrera beragaz bota eban,
dino S(a)n Bizente Ferrerek. Baña ez zaitezee gitxiago ikaratu Maesu
amorosuak ordu atan irakatsi eban karidade eta pazientzijagaz. «Deungero berba egin badot –esan eutsan jo eban esklaburi–, irakutsi egizu
zetan izan dan; baña berba egin izan bada, zergaitik joten nozu?» O berba karidade eta humildadez betiak30, eta asko biar zirianak bigunduteko bijot[z] arrizkoak! Alan dira, Jauna, eta eurak daroiez geure bijotzak
berorregana. Baña egonik Fariseo eta beste Judeguen arimak arturik
Demoninuak, daroie Anasen etxetik Kaifasen etxera, nor zana legez urte
atako Sazerdotien nagosija, batu zirian bere etxian Fariseo eta eskriba
edo Legeko jakintsutzat egozanak.

29

30

Atal horretako hasiera oharra: Jesuc(ris)to, pues, amarradas, apretadas sus manos
con duras (...), es llevado por aquellos min(istro)s infernales (...); tirando unos de
la soga que habían (...)do al cuello ya le derriban al suelo, ya otros a coces y golpes lo levantan, y así con gran prisa y (...), como a un ladrón (...) por las calles
públicas de Jerusalén para casa de Anás. Pero Cielo y Tierra espa(...)...
Ostean erantsita.
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CASA [DE] CAIFÁS
Baña, nok usti leike Inozentzija bera ezala libre izango akusazinoe
faltsoetarik? Baña, ze gauza pozgarrija ifinten jakun emen geure aurrian!,
bada emen irakutsi eban santidadeko Maesuak ze ondo esan eutsian
leenago Judeguai: «Nok zuetarik aurkituko dau pekaturik nigan?». Quis
ex vobis, etc.? Datozan testigu faltsoak ain klaru adirazoten dabe euren
kontrako esana edo testimon[i]o alkarren kontrakoagaz guzurragaz etorzala, ze Judeguak eurek gurari andiagaz b[a]egozan bere zerbait eukiteko Jesusen kontra, ez eutsien jaramon aei etorri zirian testiguai. O ze
indar andija dauken egijak beti, eta ze argala dan guzurra egijen aurrian!
(Noz artian, bada, izango zare bijot[z] astunekoak? Noz artian jarraituko
dozube faltsedade eta guzurra, ikusirik laster edo belu ikusiko dala
bijotz faltsoen geiztotasun estaldua? Alan Kat(olikuak), da orain mundu
guztijan jakina eta ezautua Judeguen Sazerdotien espanta[ga]rriko geiztotasuna eta euren Sazerdote nagosi Kaifasek eukan intentzinoiaren
okertasuna.) Gura eban Kaifasek kondenadu erijotzara Jesus maitia;
baña ez izanik gauza atarako, ekarri zituazan akusaziñoe faltsoak. Alan,
itanduten deutso Bera bada Kristo Jaungoikoaren Semia; ez eukan zetan
itandu, bada Berak egin zituzan gauzak ondo adierazo eben leenago
alan zala. Baña orregaitik bere, erantzuten deutso Maesu amorosuak
humildade andiagaz, berak esan eban legez. Orduan jaigirik Kaifas, urratuten dituz bere jaztekoak, geiemoten deutso ‘blasfemu’, eta zala dignu
kondenadu zin erijotzara. Azezostian beste bertan egozan Judeguak
botaten deutsee txua bere aurpegi santura, joten deude piedade baga31
guztiz ja kantsadu artian, noz ja belu izanik ifinten deude gela loi baten
soldaduen guardijagaz, nortzuek gauba igaroteko artuten dabe dibersiñogarritzat ifintia benda loi bat bere aurpegijan eta itandutia nor zan
Bera jo ebana. Prophetiza quis est qui te percussit. O Jesus maitia! Ikusirik Berorrek gau atan igaro zituzan penak gure pekatuen zorra pagetako, aurkituko da Kristinaurik deskantsuz lo egingo dabenik pekatuan?
Ez, Jauna, ez. Egija da oraingiñoko pekatuakaz geitutu doguzala berorren doloriak, ez iru bidar bakarrik zelan S(a)n Pedrok berori lanbeste
bider ukatuagaz emon eutsan pena geiago Judeguak emoten eutsanak
baño, ezpada zenbat bider jarraitu deutsagun pekatuari. Baña begiratu
beigu Jauna aek miserikordiako begiekaz, zeintzuekaz begiratu eutseneko S(a)n Pedrori urten eban onek Kaifasen etxerik eta negar egin eban
min andijagaz bere pekatua. (*)32

31
32

Idem.
Atal horretako albo oharra: [L]a [n]ega[ci]ón de [S.] Pedro.
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LLE[GA]N A CASA [DE] PIL(AT)OS
Igaro zan, bada, azkenez a dolorezko gaua, zeingaitik diño S(a)n
Jeronimok Juizijoko Egunian bakarrik jakingo dala ondo Jesuk(ris)tok
padezidu ebana beratan. Igaro zan, dinot, eta argiturik bariku gauba batzandu zirian goxeti eskribau edo jakintsuen uzenekoak eta Fariseoak,
eroateko Jesus maitia Pilatos probintzi atako agintarijagana kondenadu
leijen erijotzara. O zelan dakusgun emen kunplidurik Jesukristok atxina
leenago Diszipuluai esan eutsana!: «Jaungoikoen Semia izango da Jentilai entregadua burladua, azotadua eta kruzifikadua izateko». Ezautu eban
lenengorik Pilatosek Jesusaren inozentzija, eta bere kontra eskriba eta
Fariseoak ekarzan akusaziñoiak ziriala eurak eutsien enbidijaganik jaijoak. Alan esan eutsan Judeguai ez eukala motiburik kondenetako erijotzara Jesus; baña ikusirik Judeguen porfija, biraldu eban Jesus Herodes
Galileako [er]regegana, zein azertadu zan egotia egun aetan Jerusalenen.
[CAS]A DE [HE]RO[DES]
(*)33 Asko poztu zan Herodes ikusirik bere aurrian Jesus, gure ebelako egin leijon milagroen bat. Baña izanik au Herodes nok agindu eban
iltia S(a)n Juan Bautistia, ezan dignu entzuteko Jesukristoen berbarik;
alan ez eutsan erantzun Maesu Dibinuak egin eutsozan galdaz edo preguntaz, zirialako guztiak ez egija jakiteko ezpada kuriosidade edo barrikerijaz eginak. (*)34 Baña, nor ezta arrituko, Kat(olikuak), ikusirik Aitiaren betiko jakiturija dana begiratuten dabela Herodesek zoro bat balitzan leg[ez] eztautsenian ezer erantzuten, ifinten deutsela azezostian
burlagarri[tzat] jazteko zuri barregarri bat, eta onela biralduten dabela
atzera Pilatosega[na] soldadu eta kaleetati dabiltzan jentiak burla eta
barre egiten deutsiala ba[r]din zein Herodesek? O Kat(olikuak)! Guk
geure pekatuakaitik35 betiko lotsarija merezi izan dogunak, zer erantzun
ginaike onetara? Zer esango ginaike, diñot, munduaren zeresanagaitik
bildur bagara penitentziazko obrak egiten? Eztaukagu, Jauna, zer erantzun; eztaukagu zer erantzun, ezpada ja onerik aurra ezin ginaikezala
penitentzia egiazko obrak munduaren zeresanagaitik egin baga itxitia.
Ez, Kato(likuak). Munduak eukiko bagaituz zorotzat edo ezetako gauza
ez garientzat bere ez goazalako dantzatara, tabernetara edo beste pelle-

33
34
35

Atal horretako hasiera oharra: Era este Herod(e)s hijo del otro degollad(o)r de los
SS. Inoc(ente)s.
Albo oharra: ¡O engañado Herodes! Si conocieses tú q(u)e tu vida depende de su
m[ano], ¿cómo no le ofrecerías vida sino adorac[ión]?
Ik. 5. oh.
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buruzko lekuetara, ezta inporta, bada orduan izango gara berorren diszipulu egiazkoak. Eztogu gura36, gugaiti obago pentsadu deijen munduak berorigaitik pentsadu eben baño. Onetara gure bijotza daroa esan
dodan pausubak, baña eztau gitxiago eroango orain esaten noianak37.
VUELTA A PILATOS
(*)38 Ikusirik Pilatosek ez ebala Herodesek bere topadu zergaitik
kondenadu erijotzara Jesus, artu eban beste asmu bat libra egiteko.
«Usua dozube –esan eutsien, bada, Judeguai–, usua dozube libre ifintia
Pazkua denporan preso bat. Nor gura dozube, bada, libra ifini deiden:
Jesus edo Barrabas?» O gauza ikaragarrija par egitia Bakiaren Printzipe
betikoa dana alborotadore bategaz zelan zan Barrabas, par egitia Justiziako Errege eta Santuen Santua lapur eta gizon infame bategaz! Baña,
o gauza oraindo geiago ikaragarrijagoa eta Pilatosek berak usti ez ebana! Usti izan eban Pilatosek, gurako eu[ts]ala Judeguak libre egin zila
Jesus ez egitarren Barrabas, nor zan, e[sa]nik dagoana legez, lapur eta
gizon infame bat, eta erijotza bat egin ebana. Baña ez jakan alan jazo;
an zirian deadarrez Judeguak Barrabas libre egin zila eta kruzifikadu leijela Jesus. Ikaraturik onegaz Pilatos, barriro esan eutsien: «Zer egin dau,
bada, erijotzia emoteko?». Baña ez au bakarrik, ezpada esan biar zeunke: «Mesede andijak egin deutsubez, ain esker gaiztokoak bazare bere:
Berak geixoak osatu dituz, illak biztu dituz, itsuai emon deutsee argija,
gorrai entzuna, m[utu]ai berbia... Zein onein arteko mesedegaitik Kurutzian josi gure dozue?».
PASO DE AZOTES
Baña, o Pilatosen injustizija ikaragarrija! Berak dino dagoala inozente edo erru bagarik Jesus; eta orregaitik, ikusirik39 egozala Judeguak beti
erijotza Jesus maitiari emoteko porfijan, aginduten dau azotadua izan
dila krueldade ikaragarrijagaz, onela erijotzia emon baga, asetiarren
Judeguen enbidija. Alan Kat(olikuak), esan beban S(a)n Paulo
Apost(oluak) artu ebala Jaungoikoak gizon egin zanian menpeko edo
esklabuen irudija, orain diño ondo S(a)n Bern(ar)dok artuten dabela ez

36
37
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39

Ostean ezabatuta: bada eztogu gura > eztogu gura.
Atal horretako amaiera oharra: Entonces mostraremos q(u)e te amamos.
Hasiera oharra: Pausa breve.
Ostean erantsita.
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edozein esklaburen ezpada esklabu gaiztoenen irudija, bada gura dau
gugaitik ar[tu] esklabu geiztoen kastigua. Baña, arima Kristinaubak, ifiniko deutsubet orain Salbagille maitia zeuben begijen aurrian mu[n]arri
gogor batera amarradurik, zelan ifini eudien soldaduak Pilatosen aginduz billozturik lotsari andijagaz guztizko jentien aurrian. Zeruko Angerubak, non dozubez aek egoak zeintzuekaz tapetan dozube Jaungoikoen Majestadia? Birjiñe guztiz santia, non dau berorren mantu sagradua
estalduteko berorren Seme Jaungoikoaren b[illoz]tasuna? Fiel Kat(olikuak), Jesukristo, nok axian dabiltzan txorijagiñokoak lumaz jazten
dituz, dago gugaitik billozik; bago nok jaztekorik emon gura deutsen?
Jesukristo bera jazten dozube pobri[ai] bere uzenian jaztekoa emoten
deutsezuenian; eta zubek pobre billozak, pazientzian igaro egizube zeuben billoztasuna ikusirik guztijokaitik40 billoztu gura izan ebala Erredentoriak. Baña, bago bijotz ain gogorrik ez urtuteko negarretan, ikusirik
Jesus maitiaren ganian soldadu infernalak deskargetan deben azotazko
urijolia? Ja berdiguak kantsadurik ezin arnasa artu deude, eta ezta kantsadu oraindo Erredentoria padezietan. Barriz datoz beste berdigu batzuk latigu puntaz eta amuz josijakaz; asten dira barriren barri jaurtegiten erruki bagako golpiak bere buler santuan, eta azkenez bere azurretan, zeintzubek ja guztiz emoten zirian ekusten, dino S(a)n
Buenabenturak. Birjina guztiz Santia, zelan aurkituten da orain berorren
bijotza? O guztien artian Ama deskontsoladia! O bakiaren Aingerubak!
Lagundu egijozube zeuben Erreginari negar egiten, bada da bere Seme
eta zeuben Jabia oneik penak igaroten dakusuena. Baña erdu ona,
pekatarija; azartu edo atrebiduten zara esaten geiago oraindo azotadu
deijiela Erredentoria, daukelako oraindo geiago igaroteko pazientzija?
Baña au badinozu, ikusi egizu oraindo zeure Erredentoria geiago igaroten. Ikusi egizu, bai, zelan berdiguak, ezauturik ez eukala Erredentoriak
bere gorputz guztijan alde osorik non golpe geiago artu, isten dituez latiguak, baña barriro artuten debe euren erdijan zezen ikaragarrizkoak
legez; kentzeen deutsee[z] ostera leenago jantzi eragin deutsee[za]n jaztekoak, estututen deutsee bere buru santuan ikaragarrizko dolore eta
ezin ondo esan legizen penakaz arantza guztiz zorrotzezko koroe bat,
bere buru santuba geratuten dala odolezko erreka zabal bat eginik. Ze
bijotz ezta orain ausiko penaz? Ze gogortasun ezta bigunduko? Ze begi
egongo dira negar egin baga eukirik aurrian ain errukigarrizko figura
bat?

40

Ik. 1. oh.
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ECCE HOMO
«Aramen, bada, zuboen Erregia; aramen Gizona.» Ecce Rex vester;
ecce Homo. Alan esan eutsien Judeguai Pilatosek. Baña, arima Kristiania,
nik erakusten deutsut orain zuri Pilatosek Judeguai erakutsi eutsien
estuan Jesus geure Errege betikoa, eta izanik Jaungoikoa gugaitik Gizon
egiña. Ecce Rex vester; ecce Homo. Ikusi egizu dolorezko Gizona. Bere
gorputz guztija ezta ja zauri edo llaga bat baño, ezin ja ezagutu legi,
zelan Isaias Profetiak guztija ja jazo baño leenago esan eban; eztauko ja
grazija edo korpuzko41 edertasunik. Bere gorpuzko llagetan ikusi egizuz
zeure pekatuak, eta ikusirik zelan eurakaitik42 erantzuten daben, ikusten emoten jatzu zelan zuk bere eurakaitik43 erantzun biar dozun. Ecce,
etc. Gizon pekatarija, ifini egizu zeure bizitza zabala Jesukristok zugaitik
igaro dituzan ikaragarrizko dolore eta estutasunen aurrian. Ecce, etc.
Andra penitentzia egin gura dozuna, ikusi egizu zer padezidu daben
Jesukristok zugaitik, eta zer padezidu dozun zuk beragaitik; senarrak
emoten deutsun bizitza geiztoa ezin sufridu badozu, non dozu zeure
pekatuakaitik44 Jaungoikoari emon biar deutsazun satisfakzioa? Ecce Rex
vester; ecce Homo. Gedar egingo dozue oraindo, Kat(olikuak), Judeguak
Pilatosi legez: «Kendu egizu orrerik; kruzifikadu egizu, kruzifikadu egizu»? Tolle, tolle, etc. Alan gedar egin daude geure orain arteko pekatubak; geure pekatu loiak, geure projimuganako gorrotoak, geure enbidijak, geure murmurazinoak gedar egin dabe Judeguakaz batera eztogula
beste erregerik geure arimentzat gura ezpada pekatuan gustu zitala:
«Kruzifikadua izan ditela Jesuk(ris)to; kendu ditela geure arimetarik».
Tolle, tolle, etc. Baña ez ja, Jauna, geiago. Gedar egingo dogu Judeguakaz, baña ez kendu ditela geure arimen aurrerik ezpada berorren odola
etorri ditela geugana, sanguis ejus super nos; etorri ditela gugana, dinogu, ez asetan dogula geure enbidija eta gorrotua Judeguak legez profanadu [...], ezpada garbituteko geure arimak eta eukiteko egiazko penitentziaren grazija. Sanguis ejus, etc.
TOMA JESÚS LA CRUZ A CUESTAS
Judeguen gedarrak, bada, kruzifikaduteko Jesuk(ris)to bildurtu
eudien Pilatos. Alan garbiturik eskuak, eta eginik protesta ez eukala
berak zerikusirik inozente aen erijotzian, emoten dau Kurutzeko erijo42
42
43
44

Alternantzia: gorputz / korputz.
Jatorrizkoan: eurakgaitik.
Idem.
Ik. 5. oh.
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tziaren sententzija Jesus Erredentoriaren kontra, faltso ustirik eskuak garbitutiagaz zala libre egiten eban injustizija ikaragarrizkoaganik. Alan
Kat(olikuak), Kristoa, Dabid Er[r]egiak esan eban legez, entregetan da
eriotzara, eta betetan da ja maldadia zelan bere esan eban Daniel Profetiak munduan egin dan pekatu andijenagaz. Artuten dau Jesukristo Isaak
benetakuak bere lepoan bere sakrifizijo edo eriotzarako zerbiduko eban
egurra; estadu triste onetan ateretan dabe Jerusalendik, Lege Zarreko
expiazioe edo garbitasuneko sakrifizijoa legez sakrifikadua izateko uririk45 kanpora. Onela j[oi]en Zeru eta Luurreko Errege: Aingerubak Santu iru bidar (...) geiemoten deutsiena lapur bijen46 erdijan, eurak baño
deungiago balitzan legez.
(Baña, ze gauza lastimagarrija ifinten jaku orain geure aurrian? Jesus
maitia olan47 joiala Kurutziagaz lepoan esan dodan errukigarrizko estaduan), topetan da aurrez aur bere Ama guztiz Santa eta Aingeruen Erregina Mariagaz. Ze min dago, orduan jazo zana adierazo leiena? An ilundu zirian Zeru eta Luurreko argi andienak, an aitu zirian alkar aurpegiz
aurpegi Seme Jaungoikoa eta bere Ama Birjinia, eta ezin egin eudiala
alkarri berbarik, geratu zirian ezin ondo esan leien doloriagaz igarorik
bijotz munduan egon dirian maitien bijek. (Ez, Kat(olikuak), eztago au
pausuau biar dana legez adierazoteko beste modurik, ezpada itxitia norberen kontsideraziñoe eta pentsamentuari, zelan leenago egin eban
Jeremias Profetiak, esanagaz bakarrik aitu deitela [on]do badago dolore
eta pena oni dirudijan dolore edo penarik. Atendite et videte si est dolor
sicut dolor meus. Ze bijotz da[go], bada, ain gogorra, eztana bigunduko
aiturik emen Jesus eta bere Ama maitiaren bijotzak eginik dolorezko
itxaso batzuk?) O pekatua! Eta ze ikaragarrija dan zuen malizija edo gaiztotasuna!, bada zu izan zara asko ifinteko onela Inozentzija bera. Ze ikaragarrija dan!, dinot ostera bere, bada Jesukristok berak ez bakarrik bere
Pasino guztijan, baita bere emen irakasten deusku dala negargarrijagoa48
pekatuko esta[du]a bere erijotzia baño. (Jesukristok berak bere dolore
guztien erdijan geiago gura dau Jerusalengo Alabak negar egin deijien
euren eta euren semien pekatuakaitik49, bere neke andijakaitik50 baño.)
Alan dinotsie: «Jerusalengo Alabak, ez egizube nigaitik negar egin, ezpa-

45
46
47
48
49
50

Geuk zuzenduta: uritirik > uririk.
Idem: bijar > bijen.
Ostean erantsita.
Idem: Jesukristok berak dino dala negargarrijagoa > Jesukristok berak ez bakarrik
bere Pasino guztijan, baita bere emen irakasten deusku dala negargarrijagoa.
Ik. 5. oh.
Jatorrizkoan: andijakgaitik.
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da zeubek eta zeuben semiakaitik51». Nollite flere, etc. Azelan eroan biar
gaituzan emen dakusgun eta entzuten dogun guztijak geure pekatuen
egiazko penitentzija bat egitera! Bada ostarantzian Jesukristok emen
dinauskuna legez, egur ez[e] au miragarrizko frutua emon eban egurrian, zelan zan Jesukristo, oneik gauza guztijok egin baziran, zer egingo da egur zaarrian, au da, birtutezko fruturik emoten eztaben egurrian,
zelan dan pekatarija? Si in viridi ligno hæc f[ac]iunt, etc. Justuak au guztijau igaro biar beban, zer izango da pekatarijag[az]? Baña egin begi, Jauna, berorren grazijagaz lagundu deijogun Kurutzia eroaten, onela penitentziako obrakaz, birtute biren frutu biar dirianak emonik, izen gaitezan berorregaz egur eziak. Bai, Kat(olikuak); au irakatsi euskun ontzat
euki ebanian Erredentoriak lagundu leijon Kurutzia eroaten Simon Zirineok. Egongo da, bada, Kristinaurik Jesukristori lagunduko ezteutsenik
Kurutzea eroaten, ezaguturik ge[u]re pekatuak egin eudiala ain pisutsu
Kurutzia, ze usti eudien Judeguak ezin elduko zala Kalbarijora bizirik?
Bada, Krist(inauak), penitentziako obrak: bere pekatuakaitik52 egiazko
damuagaz negar egitea, senar geizto batek emoten daben bizitza deungia pazientziaz iragotia, egiten deuskuezan ofentsak ez bengadu gura
izatia, gatx egiten deuskuenari on egitea, oneik gauzok dira zeintzuekaz
lagunduko deutsagun Kurutzia eroaten. Baña ezpazaituez oraindo onetara mobidu Jesukristok Kurutzia eroaten eukan nekiak, aitu egizu ja
bera Kalbarijoan igaroten dituzan dolore ikaragarrijak53.
(*)54 Eldurik Kalbarijora, kentzen deutsee berdigu infernalak Jesukristori bere jantzija, zein egoana legez pegadu edo oraturik gorputz
guztiti eukazan llagen odolagaz, norberak ezagutuko dau ze andija izango zan doloria beingo baten eta erreparu baga kendutian. Baña esan
neike ikaratu baga, zelan berdiguak aginduten deutsien Aingeruen Errege zanari ifini ditela Kurutziaren ganian, eta zelan obedezidurik Maesu
Dibinuak, asten dirian aek Luziferren ministroak igaroten erruki baga
ikaragarrizko untziakaz Zeruak egin zituzanen esku guztiz poderosuak
eta aek oin miragarrijak anbeste pausu pekatari ardi galduagaitik egin
zituazanak. O Birjinia guztiz Santia, zelan untza bakotxak eroaten ebala
51
52
53
54

Idem: semiakgaitik.
Ik. 5. oh.
Atal horretako albo oharra: Dígase todo esto.
Atal horretako hasiera oharra: Llegado el Salv(ado)r al lugar del Calvario, aquellos perversos sayones lo desnudan de sus vestid(o)s hasta la túnica interior, q(u)e
está toda tejida de alto a bajo sin costura alguna. Mas como la túnica estaba pegada a las llagas de los azotes, para desnudársela despegáronsela de golpe y con tanta fuerza que desollaron y re[a]vivaron todas las llagas interiores, quedando el
S(an)to Cuerpo [dese]cho (...) grande (...) q(u)e por todas partes echaba sangre.
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beragaz berorren Seme Jaungoikoen esku eta oñetako zanak eta aragija
bera, bardin erdibituko eban berorren bijotz eta arimaginokoa! (*)55 O
zelan (Gorputz Santuba josirik Kurutzian), eregiten deudenian berdiguak eta botarik golpe andi bategaz paratu eudien zulora, asi jakazan
llaga guztietati odola erreka batzuk legez urteiten! O zelan orduan,
dinot, berorren gorputzak ezpadau odolik botaten bere, baña anbeste
pena sentidu eban alde guztietan, ze bakotxa izango zan asko bizitzia
kenduteko, alan izan balitz Jaungoikoaren borondatia! (*)56 Baña erdu,
pekatarija, aitu egizu orain zugaitik ilten dagoanen odola. Aspice sanguinem morientis. (Div. Aug.)
Aitu egizu, dinotsut, Jesus maitia57 eta ikusikozu zelan bere arima,
gorputza eta zentzun guztijan dagozen ezin adierazo legizen penetan
itoten bere arimia guztizko bakartasun eta tristurian, bada bere Aita Eternoak itxi deu ordu onetan bakarrik sentidu deijen pena guztien miña:
bere begijak, bada dakus bere Ama Santia Kurutzian oñian dolorezko
itxaso bat eginik; bere belarrijak, entzuten dituzan Judeguen blasfemiakaz; bere [...], igaroten daben egarrijen anditasunagaz eta emoten deutsien [...] eda[te]koaren garraztasunagaz; azkenez gorputz guztija, bada
eztauko alde osorik58 eta Berari jatorken doloriagaz eztagoanik. Onela
dago iru ordubetian eginik dolorezko gizon bat, Isaias Profetiak beragaitik esan eban legez. Baña, o Jaun Dibinuaren gizonaganako ontasun eta
amodijo azkenbakoa! Olan dagoala bere, ezta aiztuten eurai mesediak
egitia. Erregututen dautso bere Aita Eternoari Kurutzian ifini eudien eta
Berari maldizinoak orduban bere botaten egozan arerijoakaitik59; enkargetan deutso Diszipulu maite S(a)n Juan Ebanjelistiari bere Ama guztiz
dolorosiaren kuidadua, eta bere ostera Diszipulu maitiaren eta beragan
gu guztijorena; prometiduten deutso konbertidu zan lapurrari egun atan
egongo zala beragaz Paraisuan; adierazoten dau gizonen salbazinoagaitik dauken egarrija; eta azkenez, emoten dau gedar miragarri bat, zeiñegaz konbertiduten da zetan dagoan zenturion edo eun soldaduen kargua eukan ofizial bat, alan irakutsirik bete ebala ja gizona pekatu eta
Demoninuen azpitik ateretako artu eben kargua. Consumatum est. Emoten dau bere arimia, burua alborantza ifinirik. Inclinato capite, emisit
spiritum.

55

Albo oharra: [De] la seg(und)a [cr]uz se sal[t]a a la [pri]mera.
Testu barruko oharra: Tiemble ahora el Infierno q(u)e se enarboló (...) de La Cruz.
57 Ostean erantsita: Aitu egizu, dinotsut > Aitu egizu, dinotsut, Jesus maitia.
58 Geuk zuzenduta: alderosorik > alde osorik.
59 Jatorrizkoan: arerijoakgaitik.
56
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Zer geiago ifini legi orain, pekatarija, zeure aurrian bigunduteko zure
bijotza? O zelan eguzki eta ilargijek irakutsi eban sentimentuba illundurik Jesukristoen erijotzan! O zelan luurrak idigirik, arrijak zatiturik, illak
arturik bizitza barrija, izango diran egunen baten zeure [...] eta akusadore andienak, ezpadozu aituten Kalbarioko mendijan irakusten jatzun [...]
eta ezpadozu egiten Berak irakusten deutsun legez! Aitu egijozu, bada,
[...] oni eta egizu berak irakasten deutsuna. Inspice et fac secundum
exemplar, etc. Eztago predestinadurik, au da, eztago Zerurako Jaungoikoagaitik elejidurik, eztanik Jesukristo bere Sem[ea]ri irudija, dino S(a)n
Paulok. Bada, ezpada Je[s]uk(ris)to gure Salbagillia ezpada geure [...]
dana lege[z], ezpadogu eukiko bere p[a]dezimentuatan60 parterik ezpada Berak egin eta irakatsi e[u]skuna egiten dogula, ezin itxaron bagengi
bere gloria ezpada eginik lagunak bere Pasinoian, zer erantzungo dozue
egu[n]en baten ifinten deutsuenian Berak geure pekatuakaitik61 bere
Pasiño denporan irakutsi eban damu, tristura, odolezko izardi, ikaragarrizko agoniña, eta geuk eurakaitik62 daukagun damuaren oztasuna? Zer,
erakusten deutsuenian geure pekatuakaitik63 igaro eban guztija geuk
eurakaitik64 egiten dogun ezeber[e]zagaz? Zer, ifinten deutsuenian zeuben banidade eta andijerija Bera beeratu edo humilladu zan guztiagaz,
zeuben atzerakuntz[ia] penitentziarako bere zauri edo herida guztiakaz,
zeuben gustu zitalak bere doloriakaz, zeuben nekietan daukazuen
pazientzia faltia bere pazientzija miragarrijagaz? A! Infernuak berak
eztauz emoten ain ezaukera andija[k] Jaungoikoaren justizija ganian,
eztauz anbeste motibu emoten pekatuari gorroto izateko Jaungoikoaren
Pasiñoak legez. Alan dinausku S(a)n Paulo Apost(oluak) eta au berau
ikusi dot Jaungoikoak igaro ebana entzunag(az). Ad ostensionem justitiæ suæ.
Baña baderetxazu, pekatarija, zerbaist bere Pasiñoa ikaragarrijagoa
egiteko falta zala, zerba[ist] zeu bigunduteko oraindo falta dala? Erdu eta
ikusi egizu. Eztau, dinautsu S(a)n Bernardok, biar zana baño geiago
zugaitik igaro? Nonne satis prote vulneratus? Baña geratu bajako
odol-tangada bat bota baga, erdu kruel pekatarija, jo egizu, akaba[du]
egizu beragaz. Baña, zer gura dot esan ezpada eldu dala bere kabu edo
azkenera pekatarijaren gogortasuna? Bai, Kat(olikuak); zuboen maldiziñoak, eskandaluak, zuboen pekatu loijak, pentsamendu, berba eta gura60
61
62
63
64

Geuk zuzenduta: p[a]metimentuatan > p[a]dezimentuatan.
Ik. 5. oh.
Ik. 42. oh.
Ik. 5. oh.
Ik. 42. oh.
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ri luxuariazkoak barriztuten dabe Judeguak Jesukristo Kurutzian jositen
egin eben pekatua. Rursus crucifigentes sibi metipsis Filium Dei. Baña,
pekatarija, zeuk ikusi dozu au berau noen Pasiño eta Erijotzia barriztuten dozu zeure pekatuakaz eta egunerik egunera penitentzija atzeratutiagaz; zeuk ikusiko dozu, dinot, zeure juez ikaragarrija eginik. Munduari jarraituten deutsezuen guztiak, zeubok ikusiko dozue zeu[boen] Salbagillia, noen Kurutziari ain amodijo gitxi erakutsi deutsazuen; zeuok
aituko deutsazue eta bildurtu eta ikaratuko zaitue. Viderunt in quem
transtixerunt. Baña ez, Jauna. Ikusi deigun orain zelan dagoan orain
geu kontsoladuteko estaduan; aitu deijogun eta ezautu deigun orain
Jaungoikoen Bildots mantso bat legez, zein etorri zan munduko pekatuak kenduteko. Ecce Agnus Dei, etc. Aitu egijozube, bai, Kristinaubak,
zeubok egingo dozuen [...] eta zeubok egin biar dozuena egiteko motibu estu eta sendoena emoten deutsuena legez. Inspice et fac secundum
exemplar. Ikusi egizube, dinautsuet S(a)n Aug(ustinegaz), Jaungoiko eta
Gizon Egiazkoa Kurutzian josirik dagoanen llagak, aspice cicatrices pendentis; ikusi egizue zeubokaitik65 ilten dan Salbagille maitiaren odola,
aspice sanguinem morientis. Au da Zeruba zubentzat idigiteko, zuben
arimak erositeko emon eban prezijoa, pretium redimentis. Au ikusirik,
zelan ezta bigunduko zuben bijotza? Zer dakusubez Jaun onegan ez zaituezana eroango beraganako konfiantza, amodijo eta pekatuen gorroto
andi batera? Bere burua alde batera ifini edo inklinaduak opa deutso
oraindo bakeko mosua, caput habet inclinatum ad osculandum; bere
beso zabalduak itxaroten zaitue abrazu bat emoiteko, brachia extensa
ad amplexandum; bere bulerra guztientzat idigirik daukana, dago zuretzat bere. Zugaitik ilten dan Jaungoiko batek asko gura deutsu66; erdu
bada, konfiantza guztiagaz bere oñetara, esaten dozula zeure bijotz guztitik, etc.

65
66

Jatorrizkoan: zeubokgaitik.
Geuk zuzenduta: deutso > deutsu.

26*
[PAS(IÓ)N

Y

MUERTE

DE

N(UEST)RO SALV(ADO)R]

Vivan Jesús, María y Josef.
S(a)n Miguel, S(a)n Juan Ev(angelist)a y S(an)ta Cat(alin)a de Bolonia
Inspice et fac secundum exemplar,
quod tibi in monte monstratum est. Ex. 25, 40
Recogitate enim eum qui talem sustinuit a peccatoribus adversum
semetipsum contradictionem. Hebr. 12, 3
En este triste día q(u)e la muerte preciosa de n(uest)ro M(aest)ro
Jesús nos consagró al llanto y penit(enci)a, ¿q(u)é otra cosa más grande
y eficaz os puede[n] presentar a v(uest)ra vista los Ministros del S(eño)r,
para derretir los más duros corazones en un saludable llanto y compunc(ió)n1, sino al mismo J(esu)c(ris)to clavado por todos en una cruz?
No me admiro q(u)e el Ap(ósto)l S(a)n Pablo predique a los Hebreos de
q(u)e pongan sus ojos en Jesús M(aest)ro y Autor de su fe, de q(u)e le2
conside[re]n pendiente como se halla por todos en una cruz, y q(u)e no
borren de su memoria las penas y dolores q(u)e sufrió en ella. Recogitate eum quitalem sustinuit a peccatoribus adversus semetipsum contradictionem. Conocía bien aquel S(an)to Ap(óstol) la admirable virtud y
eficacia de la Pas(ió)n y Muerte de N(uest)ro Salv(ado)r para ablandar
en la penit(enci)a y contrición los más empedernidos corazones. Y a la
verdad q(u)e ni me admiro3 al ver todas las criaturas q(u)e dan señales
claras de su pena y dolor, y q(u)e aun la naturaleza insensible se viste
de luto en la muerte de J(esu)c(ris)to. No me admiro, no, q(u)e el sol
se eclipse, se obscurezca la luna, la tierra se abra, se rompan las piedras, se rasgue el velo o cortina del Templo de Jerusalén, y q(u)e todos
los elementos se muevan de su lugar al ver morir a J(esu)c(ris)to. No me
admiro, repito, con todo esto, pues ven a su modo padecer a su Cria-

* Ez da osoa.
* Sermoi hori aurrekoan tartekaturik ageri da, desordenean, eta gainera orriren bat
falta du lehenengo eta bigarrenaren artean.
1 Ostean aldatuta: (...) > compunc(ió)n.
2 Ostean erantsita.
3 Idem: Ni me admiro > Y a la verdad ni me admiro.
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dor, y así debiese suceder lo conoció S(a)n Dionis(i)o Areopag(it)a siendo aún Gentil. Lo q(u)e más admira, pues, es el hombre: teniendo el
hombre por su naturaleza corazón blando y sensible, y siendo el hombre por quien padeció la muerte J(esu)c(ris)to S(eño)r n(uest)ro, ¿se
podría creer q(u)e él sólo sería quien no diese muestra de sentim(ien)to
de sus penas y dolores?
Parece q(u)e no, Crist(iano)s. Y a la verdad no lo sería si p[en]sase
bien, y repasase en su alma la dolorosa muerte y circunstancias q(u)e
se nos presentan en ella mirando con los ojos de n(uest)ra fe. ¿Quién
tal creyera? Sus verdugos mismos, aquellos q(u)e por sus manos le habían abierto las venas, despedazado las carnes, descoyuntado los huesos,
se bajaban también del monte hiriendo los pechos a manera de hombres o confusos o confundidos, volvíanse, dice el T(estament)o, hiriendo sus pechos. ¿Y cómo no vendréis4 a conmoveros también5 vosotros,
q(u)e no sois de ánimo tan desenfrenado6? Pasad, pues, conmigo hasta
el Calvario; fieles y almas devotas, al pie de la preciosa Cruz de
n(uest)ro Salvad(o)r Jesús os llamo. (*)7 Mirad al q(u)e es Dios y Hombre morir en una cruz por v(uest)ro amor; miradlo con toda atención.
¡Ah! Y viendo esto, ¿será posible no quedar v(uest)ros corazones contritos de dolor? ¿No juntaréis v(uest)ras lágrimas con las de las Hijas de
Jerusalén? Llorad pues, pero aprovechaos con Él de la lección q(u)e en
sus personas y nombres nos dio este día n(uest)ro M(aest)ro
Jesuc(ris)to. Ynspice et fac secundum exemplar quod tibi in monte monstratum est. «No queráis llorar sobre mí –las dijo J(esu)c(ris)to–, sino llorad sobre voso[tras] y sobre v(uest)ros hijos.»
Pero, ¿q(u)é es esto, Redentor n(uest)ro? ¿Cómo podemos obedeceros en esto? Vos os halláis harto de penas; Vos, digo, n(uest)ro
M(aest)ro, n(uest)ro buen Padre, n(uest)ro amable Dios. Vos sois, como
nos enseña la Doc(tri)na Crist(ian)a, quien siendo s(iem)pre8 igual con
el Padre Eterno y el Espíritu S(an)to, os hicisteis en t(iem)po hombre en
el casto vientre de la Virg(e)n; os hicisteis hombre, repito, no porq(u)e
(co)n aq(uell)o ganaseis algo para ver, sino q(u)e teniendo piedad y
miseric(ordi)a de nosotros quisisteis sacarnos del miserable estado en
q(u)e nos había puesto la culpa.
4
5
6
7
8

Idem.
Idem.
Ostean erantsitako atala: ¿Quién tal creyera [...] q(u)e no sois de ánimo tan desenfrenado?
Ondo irakurtzerik izan ez dugula eta, ez dugu eransketa hau transkribatu: Y (...)
S(eño)r.
Ostean erantsita.
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Sí, Crist(iano)s; por el pec(ad)o de n(uest)ro primer padre Adán estaban cerradas las puertas del Cielo para todos nosotros sus hijos, quedamos todos en estado de cond(enació)n. Ni todos los homb(re)s y
Áng(ele)s juntos podían pagar la deuda de aquel pec(ad)o, sólo Dios
haciéndose juntam(en)te Hombre podía satisfacer o pagar lo q(u)e la
justicia del M[aestro] Div(ino) exigía por él. Así en verdad, S(eño)r,
podemos decir q(u)e nosotros os vendimos...
... de esto, hijo mío9, q(u)é más10 he de hacer por ti? Padre mío amabilísimo, ¿q(u)é quieres q(u)e yo haga por ti? Como si tu me necesitases
para alguna cosa, me pides q(u)e te de el corazón; pero insensato seré
y sin corazón, si quiero tener corazón para otro fin q(u)e para amarte
con todo él, del todo, en todo, y sobre todo. ¡Oh quién tuviera tanto
amor como los Serafines abrasados y bienavent(urado)s todos! (*)11
Prosiguieron azotando al Hijo de Dios los verdug(o)s hasta rendirse,
hasta q(u)e no pudiendo sufrir uno de los present(e)s lo q(u)e pasaba,
cortó los cordeles y desató las cadenas diciendo: «¿Habéis de dar fin de
este hombre?». Esto era lo q(u)e pretendían, sabiendo q(u)e le quería librar
Pilatos de la m(uer)te. Pero esta obra de pied(a)d fue motivo para q(u)e
el Salv(ado)r del m(und)o, como estaba ya tan desangrado, cayese al punto en la tierra. (¡Oh q(u)é lástima, fieles míos! Mas, ¡oh inhumanid(a)d12
nunca vista! Allí mismo, dice S(a)n Aug(ustí)n, le volvieron a azotar con
nuevo furor aunq(u)e le veían envuelto en un mar de sangre. Pero aún no
sólo esto; ¿quién no se horroriza de oírlo?)13 Advirtiendo los sayones,
dicen S(a)n Bern(ar)do y S(a)n Anselmo, q(u)e el pecho del Redent(o)r
por estar arrimado a la columna no había exp[e]rimentado el golpe de los
azotes, le ataron nuevam(en)te a la columna las espaldas, y repitieron nuevos y más sensibles golpes en aquel pecho div(i)no, llegando el núm(er)o
de todos, según dice S(an)ta Gertrudis, no a cuarenta como disponía la
Ley para los malechores sino a cinco mil y cuarenta. ¡Oh Eterno Padre!
¿Aún no está satisfecha v(uest)ra justicia? Sí, dice el S(an)to Card(ena)l
Damiano, pero no lo está el amor de quien padece. ¡Oh amor y paciencia de Jesús! Pero decidme, Crist(ianos): ¿q(u)é hicierais si os hallaseis presentes a tan lastimoso espectáculo?, ¿os atrevierais a decir «denle más»,
pues tanto sufre...? No, no es posible, etc. (*)14
19
10
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Idem: de esto > de esto, hijo mío.
Idem.
Atal horretako albo oharra: Ojo. (...).
Ostean zuzenduta: himunad(a)d > inhumanid(a)d.
Testu barruko oharra: O callo.
Atal horretako albo oharra: Basta, basta ya, Padre Eterno; baste p(ar)a aplacar
v(uest)ra div(in)a justicia. Pasad adelante, dice (...).
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CORONACIÓN
Pero aún parece q(u)e excedió en cierto modo a lo anterior, una
nunca vista inhumanidad q(u)e inventaron15 y ejecutaron con el S(eño)r
aquellos sayones instigados para ello de los dem(onio)s. Viendo ya
q(u)e no tenía en todo su cuerpo parte alg(un)a sana q(u)e pudiese recibir ya16 golpes, dejan sus látigos. Pero le rodean de nuevo como furiosos toros; le quitan y le arrancan el vestido q(u)e ya le habían puesto,
visten al Redentor del m(und)o por escarn(i)o, como dice S(a)n
Vic(en)te Ferrer, una púrpura vieja y rota; atraviesan y coronan la
sag(ra)da cabeza de J(esu)c(ris)to, ya de antemano maltratada, con una
corona horrible fabricada de espinas y agudísimos juncos marinos; y por
complemento de su malicia, le ponen una caña en la mano como cetro,
queriendo acreditar de esta manera, como dice S(a)n Jerón(im)o, q(u)e
era un rey de mofa y burla el verd(ade)ro Rey de Reyes. ¡Oh almas,
q(u)é espectác(ul)o tan lastimoso! ¡Q(u)é espectáculo tan digno de
n(uest)ro asombro y admirac(ió)n! Sal de tu estancia, Hija de Sión; salid,
¡oh Virg(e)n Madre!, y mirad a v(uest)ro Hijo Jesús con la diadema q(u)e
le ha fabricado la impía sinagoga. (¡Oh Rey del mundo, oh Gloria de los
Bienavent(urado)s! ¿Es este el Reino para cuya asecución nacisteis?)
Mirad, almas devotas, si hay dolor semejante a su dolor; reparad para
esto aquellas penetrantes púas de las espinas, cómo no sólo rompen la
carne y nervios del Salv(ado)r sino también los huesos y su sagr(ad)o
celebro. Mirad ya correr la sangre mezclada con la humedad q(u)e fluye de la cabeza por tod[as] partes regando sus cabellos y hermoso rostro. (¡Oh Eterno Padre, oh Padre Justo! ¿No sudó ya otra vez sangre esta
sag(rad)a cabeza? Pues, ¿por q(u)é v(uest)ra Div(in)a Justicia permite
q(u)e se le vuelva a sacar otra vez con espinas?) ¡Oh sagradas espinas!
Perdonad, no puncéis esa sagrada cabeza; volved v(uest)ras agudas
puntas contra mi persona, y herid mi corazón con punzadas de dolor,
para q(u)e si no podéis sacar sangre, saquéis a lo menos alguna lágrima de tan duro corazón. (*)17
Pero ved aquí en aquellas espinas representados n(uest)ros
pecad(o)s. (Sí, Crist(ian)o, tus pecados son las espinas q(u)e le punzan,
tus pecados son los q(u)e han enturbiado y obscurecido su hermos(ur)a,
tus pec(ado)s son la p[úr]pura q(u)e le escarnece; tus hipocresías y fin15
16
17

Ostean aldatuta: (...) > una nunca vista inhumanidad q(u)e inventaron.
Ostean erantsita.
Atal horretako amaiera oharra: Aquí se vuelve a «¡Oh Eterno Padre!» y después de
«otra vez con espinas».
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gimientos son las ceremonias con q(u)e le desprecian, tus locos adornos y vanas composturas son la corona con q(u)e le coronan. Tú eres
el verdugo, tú la causa de su dolor.) ¡Ah Crist(ian)o! ¿Querrías sacar
todavía aún más sangre a J(esu)c(ris)to con las espinas de tus pecad(o)s?
Verás el estado en q(u)e le pusieron los pasa[dos].
Como viese Pilatos cuán desfigurado había quedado Jesús c[on] el
golfo de tanto dolor y torm(en)to, juzgó se comparecerían de Él los Judíos luego q(u)e le viesen tan lastimado. Así determinó sacarle de aquella forma a un balcón, para q(u)e viéndole se diesen por contentos y no
le obligasen a sentenciarle a muerte; y cogiendo18 al Señor por la mano,
le mostró al pueblo judaico, diciendo en alta voz: «Ecce homo; veis aquí
al Hombre»; como si dijera: «Veis aquí a quien teníais por v(uest)ro enemigo, veisle aquí tan humilde q(u)e no tenéis q(u)e temerle. Ecce
homo». Pero, alma Crist(ian)a, vuelve to[do] en otro sentido estas palabras al Eterno Padre, y dile: «¡Oh Padre Eterno! Mirad al Hombre, en
q(u)é estado le ha puesto la crueldad más q(u)e bárbara y más q(u)e
inhum(an)a de los Judíos. ¡Oh Madre S(antísi)ma! Mirad al Hombre;
mirad, Señora, si es ésta no la túnica sino la carne de v(uest)ro Hijo. Es
así q(u)e una fiera pésima lo ha tragado. ¡Oh Áng(ele)s de paz, oh almas
devotas! Mirad al Hombre». Hombre pecador, compara la vida ancha y
licenciosa q(u)e llevas, con las aflicciones y penas q(u)e sufrió por ti tu
M(aest)ro y Red(ento)r. Tú mujer q(u)e tienes por tan dura la vida q(u)e
te da tu marido, mira bien si se puede decir ser algo cuanto tu sufres
con lo q(u)e sufre tu Dios y Salvad(o)r. Ecce homo. ¿(...)éis de gritar ahora ya como los Judíos clamaban y gritaban (...)tos q(u)e os quiten de
delante a Jesús, q(u)e sea crucificado Jesús (...)? (*)19
Pero, ¡oh q(u)é cosa tan digna de comp[asión] se nos presenta aquí,
Crist(iano)s, a los ojos de n(uest)ro entendim(ien)to! Y anda20 n(uest)ro
amabilísimo Jesús con la Cruz a cuestas en el lastimoso estado q(u)e he
dicho, se encuentra con su S(a)nta Madre y Reina de los Áng(eles)
María: «¿(...) dónde camináis?». ¡Oh querísima Madre entre esas tropas de
soldados armados!, ¿tendréis valor para ver a v(uest)ro querido Hijo en
el últ(im)o [su]plicio? ¿Y quién, fieles míos, podrá declarar lo q(u)e pasó
entonces en aquellos dos purísimos corazones? ¡Con cuán ardiente amor
y copiosas lágrimas se saludan y abrazan Madre e Hijo! ¡Con cuán tristes gemidos lloraría la afligidísima Madre a su Hijo!, y le diría: «Hijo mío

18
19
20

Ostean zuzenduta: cogiéndole > cogiendo.
Atal horretako amaiera oharra: Como sigue, etc.
Ostean erantsita.
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y Dios Eterno, ¡y quién me diera el morir con Vos y en lugar de Vos, oh
mi querido Hijo Jesús!».
Habéis visto ya al q(u)e es justo y s(an)to por su naturaleza y esencia misma tratarle como si fuera el mayor malechor, como ya lo había
profetizado mucho antes el Profeta Isaías de Cristo S(eño)r n(uest)ro.
Veréis ahora a la maldad sentada sobre los tribunales de la just(ici)a condenar a la Inocencia y Justic(i)a misma. ¿Quién lo podría creer? Pero no;
convenía q(u)e el q(u)e era M(aest)ro de todos pasase21 por toda tentac(ió)n, para q(u)e no se espanten22 sus Discípulos en los caminos de
la penit(enci)a cuando se hallen en semejantes tentaciones, antes se
consuelen sí, sabiendo q(u)e no es más el discíp(ul)o q(u)e su
M(aest)ro, ni el siervo q(u)e su S(eño)r.
CASA DE ANÁS
Jesuc(ris)to, pues, atado y amarrado con duros y fuertes cordeles es
llevado por aquellos ministros infernales, y tirando unos de la soga
q(u)e le habían echado por el cuello sin compasión alg(un)a lo derriban en tierra, luego otros le hacen a golpes y puntapiés levantar sin
q(u)e nadie se compadezca de su Div(in)a Mag(esta)d, y así lo presentan a Anás en su casa. Pero pásmense Cielo y Tierra con lo q(u)e aquí
sucede: no bien concluida la prim(er)a respuesta q(u)e dio la sabid(urí)a
eterna, J(esu)c(ris)to, uno de aquellos infernales ministros levantando su
impía mano armada, descargó23 sobre aquel div(i)no rostro tan cruel
bofetada q(u)e le tiró al suelo, dice S(a)n Vic(en)te Ferrer, y descuadernando sus sagr(ado)s dientes, ensangrento sus benditos labios. (Horrorícese el Cielo al ver tan inimaginable y atroz maldad, y salga de sus quicios la Tierra viendo lo q(u)e parece imposible e increíble, q(u)e mi
Dios sea herido con una bofetada. Áng(ele)s Santos, ¿dónde estáis?
¿Cómo podéis conteneros sin tomar venganza de semej(an)te iniquidad?
Pero oigamos lo q(u)e dice S(a)n Aug(ustí)n. Si consideramos quién
recibió la bofetada, ¿no querríamos q(u)e el q(u)e la dio, o fuese consumado con fuego del Cielo, o tragado por la Tierra q(u)e se abriese, o
cogido y arrastrado por el Dem(oni)o, o castigado con alguna semejante pena o con otra más grave? ¿Y cuál de éstas no hubiera podido mandar con su poder aquel por quien fue hecho el mundo, si no hubiera

21
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Geuk zuzenduta: pasases > pasase.
Idem: espantes > espanten.
Ostean erantsita.

306

BIZENTE SARRIA

querido enseñarnos la paciencia con q(u)e se vence el mundo?) Pero,
¡ahí dolorosísimo y mansísimo Jesús!
(¿Cómo es creíble q(u)e tenga yo un corazón tan férreo y empedernido, q(u)e no se quebrante a fuerza de compasión y dolor24?) ¿Cómo
es creíble q(u)e el mismo Dios padeciese tantos25 y tales desprecios e
injurias por mí, siendo yo un vil gusanillo de la tierra? (*)26 ¡Ay de mí,
q(u)e es cierto q(u)e los padece dejándose Dios pisar, atar y ser mofado por mí! ¿Y cómo es creíble q(u)e tenga yo un corazón tan férreo y
empedernido, q(u)e no se quebrante a fuerza de compasión y dolor?
¡Oh amor infinito! ¿Cómo podré corresponder a v(uest)ro amor?
(Pues siendo la misma inocencia, ¿pagáis la pena por mí sabiendo q(u)e
yo soy un siervo infame?) Verteré por v(uest)ro amor mi sangre, pero no
basta porq(u)e es inmunda; derramaré abundantes lágrimas, pero aún
no bastan porq(u)e son sucias y asquerosas. Supla, pues, por mí eso
mismo q(u)e por mí padeces, etc.: esos desprecios por mi soberbia, esas
prisiones por mi soltura, ese tu amor infinito por mi frialdad...
CASA DE CAIFÁS
Como Anás no pudiese conocer de la causa de n(uest)ro aman(t)e
Jesús, mando le llevasen a Caifás q(u)e era pontífice aquel año, donde
se había juntado con escrivas, Fariseos y principales de los Judíos. Y con
es[to], echando mano del Cordero Div(in)o los Ministros lo llevaron con
la m[is]ma crueldad y vocería q(u)e antes. ¿Quién27 podría pensar q(u)e
l[a] inoc(enci)a misma no sería libre de falsas acusaciones? Pero aquí
muestr[a] bien el M(aest)ro de la santidad con cuánta verdad les había
dicho antecedentem(en)te: «¿Quién de vosotros me convencerá de algún
p(ecad)o?». Cuantos testigos fueron traídos para q(u)e diesen test(ig)o
contra Él, tan claram(en)te mostraron q(u)e venían con falsedades y
mentiras q(u)e los mismos Judíos; por más deseos q(u)e tuviesen de
tener algo contra el Salv(ado)r, no hicieron caso o aprecio alg(un)o de
cuantos testigos habían sido introducido[s]. ¡Oh q(u)é fuerza tan grande
tiene s(iem)pre la verd(a)d, y q(u)é débil y flaca es la mentira a vista de
la verd(a)d! Pero quería Caifás pontífice de aqu[él] condenar a m(uer)te

24
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Esaldi horren albo oharra: Deja las paréntesis.
Ostean aldatuta: tan crueles > tantos.
Ezabatutako esaldia eta testu barruko oharra: ¿Y cómo es creíble que tenga yo un
corazón tan férreo...? [Aurrerago:] Lo del punto de la paréntesis anterior.
Ostean ezabatuta: Pero quién > Quién.
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al Div(in)o M(aest)ro, y no creyendo suficientes para ello las
acusacion[es] q(u)e habían traído, usando de su potestad y malicia le
preguntó: «¿Sois vos Cristo Hijo de Dios bendito?». Podía bien haber
escusado Caifás de la preg(un)ta, pues las obras y maravillas q(u)e había
obrado el S(eño)r delante de ellos bien manifestaban q(u)e lo era; pero
impelido como había sido el S(eño)r con la invocac(ió)n del nombre de
su Et(er)no Padre, confesó claram(en)te q(u)e lo er[a] como lo había
dicho en su preg(unt)a. Furioso entonces Caifás rasga sus vestiduras, y
delante de los circunstantes declara q(u)e J(esu)c(ris)to ha blasfemado y
q(u)e es digno de muerte. Viendo los soldados y demás canalla de gente q(u)e allí había las [de]mostraciones de aquel inicuo juez, cargaron
todos sobre aquel Manso Cordero: unos tiraban de sus sagradas28 barbas, otros de sus benditos cabellos, quienes arrojaban inmundas salivas
a aquel rostro div(in)o, y por último por ser ya tarde y hora de recogerse, los q(u)e hacían de jueces pusieron al Div(in)o S(eño)r en un sótano o cuarto estrecho obscuro y hediondo con guard(i)a de soldados,
(quienes tomaron a su cuenta29 para divertir el sueño hacer escarnio de
Jesús, y diéronle tales torm(ento)s q(u)e no hay leng(u)a q(u)e los pueda decir). Dice S(a)n Jerónimo q(u)e no se sabrá completamente hasta
el Día del Juicio todo lo q(u)e padeció el S(eño)r en aquella noche. Le
pusieron un velo asqueroso sobre los hermosos soles de sus ojos para
herirle y lastimarle más a salvo, preguntándole por mofa y escarnio
q(u)e adivinase o acertase quién le había golpeado. Las bofetadas, las
salivas y las blasfemias no tienen núm(er)o; le hicieron arrojar sangre
por los oídos, boca y narices. (Stella in Luc. 32.) En fin, entraron (vide
Venera(.) Matr.) a la hermosura de los Cielos en un sumidero o albañal
en q(u)e se recogían las inmundicias de palacio. ¡Oh escarnios nuevam(en)te inventados, nunca vistos ni oídos en el mundo! Así se atrevió
el Crisóstomo a decir q(u)e aquella noche se abrieron de par en par las
puertas del Inf(ier)no, y q(u)e el mismo Lucif(er) con todos los
dem(onio)s sin quedar ning(un)o, rompidas las cadenas y candados
volaron a Jerusalén, embistieron a todos los Judíos y Romanos, se apoderaron de sus cuerpos para q(u)e así por medio de ellos pudiesen
derramar todo su odio tanto t(iem)po represado, su envidia, su rabia, su
furor contra Cristo.
¡Oh Padre amantísimo!, volved v(uest)ros piados(o)s ojos a v(uest)ro
Hijo Cristo, y tened misericordia de nosotros atento a q(u)e por nosotros
28
29

Ostean erantsita.
Ostean ezabatuta: Pero, ¡ah Cristi(ano)s míos! Quienes tomaron a su cuenta >
quienes tomaron a su cuenta.

308

BIZENTE SARRIA

está tan afeado. ¡O S(eño)r, si mis ojos brotasen fuentes de copiosas
lágrimas cristalinas con q(u)e se pudiera lavar v(uest)ro divino rostro
manchado con salivas!
Pero no fue la más grave amargura y el más sensible dolor el q(u)e
recibió de sus enemigos en esta noche el D(ivi)no M(aest)ro; lo fue aun
más el q(u)e recibió de la negación de S(a)n Pedro. Pedro, aquel
Ap(ósto)l tan familiar de Jesús; Pedro, q(u)e entre todos los Discíp(ulo)s
había sido distinguido y honrado con el principado de la Igl(esi)a vencido de su propria flaqueza; a pesar de q(u)e se había mostrado antes
tan animoso amante de su M(aest)ro Jesús, habiendo ya una vez en casa
de Anás negado q(u)e era Discíp(ul)o de Jesuc(ris)to, le volvió en casa
de Caifás seg(und)a [y] terc(er)a vez a negar, y aun con juram(en)to maldiciéndose a más sobre la negación. ¡Oh Pedro! ¿Cómo vivirás ya si niegas q(u)e conoces al q(u)e es la Vida? ¿Q(u)é esperanza te queda de la
salvación si has negado al Salvad(o)r? ¿A dónde recurrirás, oveja perdida retirada del Buen Pastor? Cuál fuese entonces el aplauso de los
dem(onio)s, cuál el triunfo en el Infierno, cuanto dolor de Cristo más
fácil es para quien lo entienda bien el ponderarlo q(u)e no el exponerlo. (Mas, Crist(ianos) míos, ¿cuántas veces habéis hecho vosotros lo mismo q(u)e Pedro? Bien sé me diréis q(u)e soi[s] Crist(iano)s y q(u)e por
tanto no negáis a J(esu)c(ris)to. Yo creo q(u)e ning(un)o de los circunstantes ha pronunciado aquella expresión de Pedro, cuando preguntado
de Cristo dijo: «No conozco a ese hombre». Pero no es la lengua30 sola
la q(u)e habla, también hablan fácilmente las obras. De muchos dice el
Ap(óstol) S(a)n Pablo q(u)e confiesan q(u)e conocen a Dios y con los
hechos lo niegan. Y a la verdad, cuando amas o quieres algún bien con
preferencia al q(u)e es bien sumo, ¿q(u)é es esto sino negar q(u)e conoces su bond(a)d? Cuando cada día te hacen reo de nuevos pecados y
con todo no temes el castigo, ¿q(u)é otra cosa es sino negar q(u)e conoces su justicia? Cuando con frente descarada y con insolente osadía
pecas en pres(enci)a suya como si no pudiese castigarte, ¿q(u)é otra
cosa se puede decir q(u)e haces sino negar su poder?
¡Ay fieles míos!, de nada nos servirá el haber confesado con la boca
y palabras al S(eño)r, si nuestras obras no se conforman con lo q(u)e
confesamos por las mismas palabras. No el q(u)e dice «S(eño)r, S(eño)r»
sólam(en)te este se salvará, sino el q(u)e hiciere la voluntad de su Eterno Padre éste será salvo, dice el S(an)to Ev(angeli)o. Pero si hemos
pecado con Pedro, hagamos pen(itenci)a como la hizo él mismo.) Al
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salir Jesús por el atrio, volviéndose el S(eño)r miró a Pedro31, y cantando entonces el gallo, se acordó Pedro32, dice S(a)n Mateo, de la palabra
del S(eño)r según le había dicho: «Antes q(u)e el gallo cante dos veces,
tres me negarás». Y saliendo afuera lloró amargamente. ¡Oh q(u)é transmutación tan repent(in)a! Cristo se vuelve amoroso a Pedro, y Pedro [se]
vuelve amoroso a Cristo. ¿Quién no se pasmará luego q(u)e vea la virtud div(in)a de los divinos ojos de Jesús? No fue más neces(ari)o sino
q(u)e Cristo mirase a Pedro, para q(u)e se ablandase su corazón, y
q(u)e33 para amar más intensam(en)te al q(u)e había ofendido, llorase
amarg(amen)te. Pero, ¡ah miserable de mí! Habiendo cometido más culpas q(u)e Pedro, ¿q(u)é lágrimas he arrojado hasta ahora? Pero, ¡ah
S(eño)r! Míranos Tú con aquellos ojos con q(u)e en la casa del pontífice vuelto a Pedro le miraste, al punto n(uest)ros ojos como los de Pedro
producirán caudales de agua, todo este templo resonará con llantos, con
gemidos, con lamentos y suspiros. Sigamos para esto el S(eño)r en los
demás de su Pas(ió)n. (*)34
Pasada, pues, aquella triste noche y amaneciendo35 el viernes36...
Viendo pues37 Herodes frustados sus deseos, (pues no quiso Jesús hacer
maravilla alg(un)a a su pres(enci)a ni aun hablarle palabra), túvole por
loco y así mándole vestir una túnica blanca q(u)e era la q(u)e ponían a
tales sujetos38 para q(u)e fuese de todos burlado y tenido por tal39, y de
esta suerte le volvió a Pilatos. (*)40 ¡Oh mi Dios, a q(u)é estado os han
traído mis culpas! Vos tenido por loco, ¿quién habrá ya q(u)e sienta deshonras? Vos tenido por frenético, ¿y habrá ya quien no se honre con los
desprecios, (haciéndole burla y escarnio los soldados de Herodes y
cuantos otros le acompañaban)?41 ¡Oh cat(ólicos)! Nosotros q(u)e por
n(uest)ros pecad(o)s hemos merecido el eterno oprobrio y vergüenza
del Inf(ier)no, ¿q(u)é podemos responder a esto? Etc. ¿Q(u)é podemos
31
32
33
34
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40
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Geuk zuzenduta: Padre > Pedro.
Ostean erantsita: volviéndose el S(eño)r miró a Pedro, y se acordó Pedro > volviéndose el S(eño)r miró a Pedro, y cantando entonces el gallo, se acordó Pedro.
Idem.
Ondo lotzerik izan ez dugula eta, ez dugu albo ohar hau transkribatu: Así vosotros
q(u)e a instancia y requerimiento de la mala sierva de v(uest)ra carne negasteis
por obra o voluntad a Dios, etc.
Ostean zuzenduta: amaneció > amaneciendo.
Esaldi horren amaiera oharra: Como el párrafo, etc.
Ostean aldatuta: Como viese > Viendo pues.
Ostean erantsita.
Idem: de todos burlado > de todos burlado y tenido por tal.
Testu barruko oharra: Ojo.
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responder si tememos al decir del mundo, etc.? (*)42 Con esta ocas(ió)n
se hicieran amig(o)s Herodes y Pilat(o)s... Mas c(uan)do media la ofensa de Dios, ¿cómo llamaremos a esa amistad? Apártase el uno de la
comunicac(ió)n torpe p(o)r el sermón q(u)e oyó, p(o)r la confes(ió)n
q(u)e hizo, si después vuelve a la correspondencia, ¿no es lo mismo
q(u)e volverse a hacer amig(o)s Herod(e)s y Pilatos? O amis(...) frete(.)
iniques! ¡Oh malvada correspond(enci)a43!
¡Pero q(u)é digo! ¡Jesús hijo de Dios Eterno, desnudo y azotado!
(¡Jesús mi S(eño)r, aparejado para recibir azotes! ¡Desnudo aquel q(u)e
viste las flores del campo! ¿Ves esto, sol, y no escondes tus rayos? ¡Oh
Eterno Padre! Te ruego q(u)e si haces la mano del pecad(o)r extendida
sobre el cuerpo de tu Hijo, si ves nuestras manos llenas de sangre, alejes tu mano de nosotros, porq(u)e ese mismo Hijo tuyo q(u)e es herido
por los pecadores, padece por los pecado(ore)s.) Este mist(eri)o del
Dios azotado en la humanid(a)d, tan grande q(u)e no puede entenderse, cuanto más explicarse; oídle cómo le pinta S(a)n Jerón(im)o. Se acercan seis verdugos: dos de ellos con varas espinosas, dos con nudosas
correas, dos con cadenas de hierro. Empiezan los prim(ero)s a herirle
con todas sus fuerzas; añádense heridas a heridas, corre la sangre. Cansados los prim(ero)s entran los seg(undo)s, y sobre las llagas antiguas
añaden heridas nuevas; a los cuales siguen después los terceros, q(u)e
con garfios arrancan la carne y la piel. ¡Oh Cielo! ¡Oh Tierra! ¡Oh Santos! ¡Oh habitantes de los abismos! ¡Oh todo lo demás a q(u)e puedo
dirigir mi voz! ¿Por ventura no diré yo aquí bien con Jerem(ía)s, quién
oyó tales cosas, tan horribles como las q(u)e hizo con exceso el linaje
de los hijos de los hombres? Ya el44 cuerpo de Jesucristo, aquel cuerpo
hermoso sobre los de los hijos de los hombres, era todo una viva llaga,
y derrivada al suelo a pedazos su virg(ina)l carne descubríanse todos sus
huesos, como dice S(a)n Buenav(entur)a. En esta disposición representémonos, Crist(iano)s, q(u)e volviendo sus ensangrentados ojos de la
columna a nosot(ro)s todo penetrado de amor, nos habla con estas amables palabras, con las mismas q(u)e antiguam(en)te habló Isaac a su primogénito Esaú: «Además de esto, hijo mío, ¿q(u)é he de hacer por ti?
Hubo t(iem)po, hijo mío, en q(u)e no existías y con todo ya entonces
mi amor estaba contigo; y tú q(u)e nada eras y desde la eternidad nada
habías sido, tuviste ser por mí y de mí. Apenas empezaste a vivir, ya
42
43
44
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como concebido q(u)e fuiste en pec(ad)o eras heredero del Inf(ier)no,
pero adoptado por mí como hijo de gracia fuiste también hecho coheredero de mi gloria. Y además de esto, ¿q(u)é he de hacer por ti, hijo
mío? Después olvidado de tu hacedor, huías de mi pres(enci)a y caminabas por la senda o camino ancho q(u)e lleva a la perdic(ió)n, perdiéndote tú y a otros contigo. Mas para buscarte perdido descendí del Cielo entrando en este lugar de horror y de vasta soled(a)d, corrí con sudor
de mi rostro para reducirte a ti, oveja descarriada al redil, y para conducirte por las sendas rectas; y de tal modo trabaje por ti, como yo para
ser feliz y bienav(entura)do necesitase de ti. Y sobre esto, hijo mío,
¿q(u)é he de hacer por ti? Como una madre ama a su hijo único, así yo
te amaba. Y por eso te di todos los bienes míos, y me cargué con todos
los males tuyos: por ti me hice hombre, por ti tuve hambre y sed, ayuné y velé; por tu amor padecí prisiones y azotes, bofetadas y oprobrios.
¡Ah! Por ti fueron arrancados mis cabellos, dilacerada mi cutis, despedazada mi carne, abiertas mis venas, patentes mis entrañas, abiertas tantas
heridas, ensangrentado todo mi cuerpo, saliendo de mi boca, narices y
ojos abundantes ríos de sangre. Y además...».

27
PLÁTICA

DOCTRINAL O PRIMERA DOCTRINA

S(an)ta María, S(an)to Áng(el) y S(a)n Fran(cis)co Sal(es)
Non in solo pane vivat homo,
sed in omni verbo quod procedit de ore Dei. Mt. 4, 4
(...) biar da, neure Kristinauak, Doktrinia jakiteko ifini biar dozuen
ar(...) azkenengo aldeetatik etorri zan Sabako Erreginia entzutarren (...)
[jaki]turija, Eskritura Santiak dinauskuna legez. Bada, zer egin biar eztau
(...) [en]tzutarren, ez dinot Salomonen jakiturija, ezpada Jaungoiko berberak (...) [e]ginik, Zerutik ekarri e[u]skun Ikasibide edo Doktrina miragarri (...)? (...)rik ezin inor eldu leiteke Jaungoikoaren amodijo eta arimen (...)da; emen irakasten deusku onetarako bidia, Salomon baño (...)
[kon]parazino baga geijago dan Jesuk(ris)tok berberak. Ecce plusquam
(...). Zer gauza, bada, izan leiteke asko atzeratu[te]ko Kristinaua
entzu[teko eta] ikasteko, ainbeste bera ikastian joakan gauzia? Alan onegaz, neure [Kristi]nauak, ezagutuko dozue, zuek, dinot, euskeraz bakarrik Doktrinia dakizu[e]nak eta erderazko sermoiak ezer bere edo geijena aditu edo ulartuten ez dozuenak, ze ardura euki biar dozuen ez galduteko egun santu onetan zeuben berba egite-moduan adierazoko
jatzuen Jaungoikoaren berbia. Urtiaren ganeko denporan konbenientzia
gitxi badaukazue emoteko zeuben arimiai modu onetan maskaurik
berak bierren daben alimentu eta janarija, ez egizue, arren, galdu orain
Jaungoikoaren probidentzijak ene aoti opa deutsuena. Beste batzuen
agindu edo kargura zagozanak, eskatu egizue onetarako biar dozuenai
lizentzia; eta beste batzuen buruak zarienak, biraldu egizuez zeuben
kargura dagozanak, nai ume1 nai otsein. A, eta ze kargu ikaragarrija
egingo deutsuen euren eta zuen Jaun eta Juez arteza danak, munduko
zeregin arinakaitik2 atzeratuten badozuez onetara, eta alan badaukazuez
urte guztijan edo geijenian euren arimak Jaungoikoaren berbien gosez
illik! Ezta ogijagaz bakarrik bizi gizona, dino Jesuk(ris)tok; eta alan
badaukazue obligazino estua ugazaba guztijak emoteko gorputzeko

1
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janarija zeuben kargura dagozanai, eztaukazue gitxiago emoteko euren
arimentzat biar debena.
Baia, zuek Kristi(nauak), zatozaenian emoten arimai Jaungoikoaren
berbien janarija, au da, zatozienian entzuten sermoia, zein dan arimen
benetazko janarija, ekarri egizue janari onen gose andi bat. Au da, etorri zaitezee sermoira deseo edo borondate andi bategaz, jakiteko zer
egin biar dozuen zeuben arimak salbetako; etorri zaitezee ez jakitiarren
zelan prediketan daben predikadoriak, ondo edo deungero egiten
badau, bada auxegaitik jazoten jake Kristinau askoi entzuten dituezan
sermoe guztietarik fruturik ez ateretia. Sermoia akabadu orduko guztija
da esatia: «Ze ondo egin daben predikadoriak! Ze ederto berba egiten
daben!». Eta onegaz doaz lengo gauzetara: edatuna doa artez tabernara
edo txakolinera, andra murmuradoria bere murmurazinoetara, eta alan
ganekoak euren leenagoko pekatuetara. Etorri zaitezee, bada, sermoia
entzuten gogoagaz egiteko predikadoriaren agoti Jaungoikoak dinautsuezan gauzak. Onetarako, sermoira zatozaenian3 enkomendadu egizuez zeuben arimak Jaungoikoari; ifini egizuez bitertekotzat Jaungoikoagaz Birjina Santisimia eta Aingeru Santuak, emon deientzat predikadoriari zeuboi biar dana legez Jaungoikoaren berbia adierazoteko grazija,
eta zeuboi bardin arimen probetxuagaz entzutia. Guztiz andija da onetarako, Krist(inauak), Birjina Santisimaren eta geure Angeru Santuen
bitertekotasun edo intersezinoa. Alan eginik, Krist(inauak), usti egizue
predikadoriaren esana dala Jaungoikoarena, bada da bere ordeko edo
ministroa; eta Jesuk(ris)tok esan eutsien onelakuai: «Zuben berbia entzuten daudienak, neuria entzuten daude; eta zuek deungero artu edo
despreziaduten zatuezenak, neugaz au egiten daude». Qui vos audit me
audit; et qui vos spernit me spernit. Ez egizue usti inoen kontra banan
edo partikularmente berba (...) predikadoriak munduko euki leizen errazoa edo motibuakaitik4, (...) egiten dau predikadoriak Jaungoikoaren
ministro legez; eta alan (...) dau, edo bai artu biar dau beretzakoa legez,
guztijai esaten jak(...) (...)kan edo toketan deutsen gauzia. Onetarik
dator esan biarr(...) (...)ak, persona onen belarri garbietan ondo sartuten
ez diri[an ber]bak indezentiak ezpadira bere, baia eurak esangura
(...)noa, loia edo indezentia dalako. Baia, Krist(inauak), esan (...) guztijakaz berba egiten dau, eta onein artian egonik ben(...) (...)la loikerijezko ezjakite edo ignorantzijetan, bere ofiz(...) predikadoriari adierazotia
batzuetan gauza asko ondo bere (...). A Kristinauak! Irakurten badoguz
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Geuk zuzenduta: zatoezanian > zatozaenian.
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leenagoko misioner(...) eta birtute andikoen libru eta sermoiak, ikusiko
dogu bentura[z] (...) orain bizimodu edo ekandu loijak aurrera doazala,
gura dogu(...) (...)ak guztiz garbijak izen ditezan. Eskrupulu gitxi orain
gauza in(...) egiteko, baia guztiz asko eta andijak predikadoriaren aoti
entzuteko. Per[sona] batek edo bestiak berez artu leijen eskandaluak,
bada, lotu biarko dau predikadori(...) esateko biar dana atera[te]ko beste asko euren ignorantzijak daukazan kondena[zinoko] biderik? Ez dot
usti gogo edo pentsamentu onetan egozala gu baño aurrago (...) zirian
predikadore beneragarri eta santuak. Entzuten dozuenian, bada,
zeu[ben] belarrijetan ondo elduten ez dan berbaren bat, eregizue bijotza
Jaungoikoagan[a], ze eztau alan permitiduko bere berbia entzuten zagozala artu degizuen eskanda[l]uen bat. Egija da, nik neure aldeti eukiko
dot beti ardura andija b[er]ba egiteko biar dan garbitasunagaz, gauza loi
edo signifikazino indezenteko[rik] adierazoko badot bere.
Esan ezkero zelan entzungo dozuen Jaungoikoaren ber[bia], jakin
eragin biar deutsuet orain zer egingo dozuen bera entzun ezkero. Sermoia entzun orduko, igaro egizue zeuben artian bakarrian bertan entzun
do[zu]ena; bada bestela, zer balijoko deutsue entzun dozuen guztijak? A
Krist(inauak)! Per[so]na batek ezin lotu dabenian estomanguan artuten
daben janarija, bere o[sa]sunen esperantza gitxi emoten dau, S(a)n Gregorijok medizinako jakiturijagaz di[na]uskuna legez. Alan Kristinau batek
eztau bere salbazinoaren esperantza a[n]dija emoten, Jaungoikoaren berbien janarija ezpajako lotuten bere ariman. Artian egizue ez aiztutarren
aek gauzak zeintzuek mobidu daude zeuben bijotza geijago predikadoriaren aoti entzun dozuezanian; (*)5 egizue bere ez aiztutiarren zeuboi
jatortzuezan edo zeuboi toketan jatzuezan gauzak e[n]tzun badozuez
predikadoriaren agoti. Exenplugarri. A gauzia edo bestia dala pekatu
entzun badozue eta orain artian jakin ezpadozue, egon zaitezee
kontu[an] ez aurrentza egiteko; eta dudan bazagoze, jakin egizue gauzia
ondo itandu[ten] gizon jakintsuai edo konfesoriari. Entzuten badozue,
beste exenplu bat emotarren, Konfesinoa alango moduan edo bestian
egin biar dala, eta ezagututen badozue ez dozuela zuek alan egin, begiratu edo kontsultadu egizue gauzia konfesore jakintsuagaz.
Oneik erreglook emoten deutsuedaz ez bakarrik ene sermoietan
gorde egin deizuentzat6, baita bere entzuten dozuezan guztietan. Alan
entzuten balitz Jaungoikoaren berbia, emongo leuke azi miragarrija
legez Jesuk(ris)tok dinoen baterik euneko frutua. Neure Krist(inauak),
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Jaungoikoaren berbia ondo entzu[ti]a da Zerurako izango garienen señale andija. Aitu egizue ezpabere. Persona bat dagoanian gogoraturik egiteko biaje bat, exenplugarri Erromara, andik badator besteren bat eta
asten bada esaten eta kontetan ango gauzak eta bertara dagozan bidiak,
ara esan dodan legez joateko dagoana, egongo da naturalmente gustuz
arreta edo atentzinoz entzuten; baita bere geijenez itanduko deutso zerbaist geiago edo bideko pelleburuakaitik7, edo bertako gauzakaitik8.
Baia ezpadauko borondate edo gogorik ara joateko eta alango gauzarik
ikusteko, eztau benturaz arreta edo atentzinorik ifiniko konbersazinoan,
edo bai luze badoa konbersazinoa, loak artuko dau logure bada. Alan,
neure Krist(inauak), Jaungoikoaren berbia entzuten daude [aten]tzinoz
Zerura joan gura deudianak, eta joango dirianen da ezaugarri (...) andija; baia entzuteko atzerakuntzia, eta entzutia gustu eta atentzino (...)le
guztiz txarra eta bildurgarrija salbazinorako, (...) egizue ondotzat adbertentzija oneik egitia. Neure sermoien azi[ak], bada, ez dot usti izango
diriala alper eginak. Kontuan badaukazu, [ne]ure Krist(inauak), asi
dodan doktrinia jarraituteko zein izan dan (...) [eu]ki biar dan arduria,
esango deutsuet ze gauza jakiteko (...) [prezis]ino estuan.
Lenengo jakin biar dau edozeinek usu errazoe(...), dagoala Jaungoiko bat bakarrik grazijaren eta izate guztijaren (...), au dala neurri eta
azken baga perfekzino guztizkoa: az[ken edo kab]u baga jakituna, azken
edo kabu baga justua, ona azken [baga], (...) al dabena, gauza guztijen
asikera eta azken miragarrija, (...) eta izango dana; eta Berak emongo
deutsiala onai Zeruko Glorija, [eta ge]ztoai Infernuan betiko tormentua,
au ain premiña edo estutasun andija[ga]z, ze au jakin baga eztau inok
irabazi edo alkantzaduko salbazinoa. Alan adierazoten deutso Apostolu
andi S(a)n Paulok. Modu bardinian jakin biar dira Trinidadekoa eta
Enkarnazinoko Misterijoak. Trinidadeko Misterijoa da, ze izanik
Jaun[goi]koa bat bakarrik Jaungoikoaren izatian, baia dagoz iru persona
beratan: alan Aitia da Jaungoiko, Semia Jaungoiko, eta Espiritu Santua
Jaungoiko, baia ez dira iru Jaungoiko, ezpada bat bakarrik. Ez da Aitia
Semiak baño geijago al dabena, edo zarragoa, ez Aitia edo Semia Espiritu Santua baño lenagokoak edo andijagoak, ezpada irurak bardin perfekzino guztietan. Irurak dira Jaungoiko bat Zeruak eta Luurra egin zituzana, eta bere jakiturija miragarrijagaz gauza guztijak emon eutsen izatian mantenidu eta gobernetan dituzana. Enkarnazinoko Misterijoan
jakin biar dana da, ze Trinidadeko Bigarren Personia, zein dan Semia,
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geraturik beti izan zana legez Jaungoiko, egin zala gizon Marija Birjinaren sabel bedeinketuan Espiritu Santuaren grazijaz eta birtutez; eta alan
Jesuk(ris)to izanik persona bat bakarrik, au da, Trinidadeko Bigarren
Persona dibinua, da era batera Jaungoiko eta Gizon Egiazkoa. Bardin
jakin biar dogu bere, Jesuk(ris)to gure Jaunak gizon zan partez igoro
ebala erijotzia gure pekatuen satisfakzinoa emoteko bere justizijari, au
da, gure pekatuak euki eben zorra Jaungoikoaren justizijaren aurrian
pagadu ebala bere aldeti gugaitik erijotzia igororik gizon zan partez,
(bada Jaungoiko dan partez ezin erijotzarik euki leike); eta erresuzitadurik edo bizturik irugarren egunian, igon ebala Zeruetara, eta arik etorriko dala azkenengo egunian illak eta bizijak juzgetan, au da, onai emoteko betiko Glorija eta geiztoai betiko Infernuko tormentua. Oneik misterijook jakin biar dira ain premina edo prezisino andijan, ze eztau inor
salbaduko eurak jakin baga. Eta alan dauko erabagirik Eleiza Santiak,
ezin inori absoluzinorik emon leijela eurak jakin baga.
Baia misterijo edo artikulu esan dodanez ganeti, dagoz beste batzuk
Jaungoikoak eta Eleiza Santiak agindu deuskuzenak jakitia, zeintzuek
geure erruz edo kulpaz ezpadakiguz, gagoz pekatu mortalian; eta alan
ezin artu gengi sakramenturik, edo gagoz inkapaz absoluzino santua
artuteko, ezpadogu alegina egiten ikasteko, eta au geijago leenago abisadu bagintuez gauza onen ganian. Alan jakin biar dira Kredoko edo
Fedeko Artikuluetan dagozan gauzak edo misterijoak. Alan jakin biar da
Kredoa ez bakarrik buruz edo memorijez esateko, umiak9 edo loroak
esan leien moduan; baia bai geijago jakin biar dogu zer esan gura daben
bertan dinoguzen berbak, au da, euren zerbaist ezaukera euki biar
dogu, bada ostarantzian ezta jakitia. Legiak jakiteko, eztala asko dinoe
jakintsuak edo deretxoak berbak jakitia, biar da jakin bere euretan zarraturik dagoan una edo substantzija; alan Kredoko berbetan bere jakin
biar da eurak ulartu edo signifiketan dauden misterijoa edo gauzia. Baia
esango deustee askok bertati: «Jauna, eztot nik ikasi petizinorik. (...)tzat
da jakitia?». «Ez, Kristinaua; petizinoak Aitagurian dagoz, e(...) eskatutera eldu.» Nik dinautsuena et[a] esan biar deutsuena da, jakin (...)
eskol[a]uak izan zaitiezala nai ez, Kredoko berbak edo artikulu[ak] (...)
[signi]fikadu gura daben gauzen zerbaist ezaukera edo konozi(...)
(...)zuela; bada ezin sinistu zinaijez biar dan legez, ezpada(....) (...)gin
gura daben. Fediak aginduten deusku sinistutia Kre[doa], azezostian
Eleiza Santiak irakasten deuskuzan gauza guzt(...) esan deutsezalako
Eleiza Santiari eta Eleiza Santiak irak(...). [Ba]da, zelan au sinistu zinaije,

9

Idem: hume.
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ezpadakizue zer esan gura do(...) (...)nian «Sinistuten dot Eleiza Santa
Katolikia»?
Berba baten (...), gero zeuben artian ikasi degizuentzat, dinautsuet
orain; Eleiza (...)duan dagozan Kristinau guztijakanik10 egiten dan batzarra (...)ien buru dala Aita Santu Erromakua Jesukristoen ordeko edo
bikar(...); [bar]din zein uri edo erri bat ez da beste gauzerik ezpada bertako persona (...) euren buruakaz edo agintarijakaz gorputz bat legez
egiten daudiela. [Exenplugarri.] Bilbao urija egiten da bertako persona
guztijakanik11 errejidoriakaz eta A[i]tiagaz gorputz edo komunidade bat
egiten daudiela; alan Eleiza Santian gorputz egiten dogu munduan gagozan Kristi(nau) katoliku guztijok, gorp[utz] misteriozko onen burua izanik Aita Santu Erromakua. Jakin biar dogu, bada, sinistu biar doguzala
Eleiza Santa onek dinauskuzan gauzak, zergaitik Jesukristok berak agindu euskun alan, eta alan Eleiza Santiari entzuten deutseguna egin biar
dogu kontu entzuten deutsegula Jesuk(ris)to[ri] berari; eta pr[o]metidu
eban Berak ez eutsala inoz faltaduko bere laguntasun edo asistentzijak,
e[z] leientzat inoz Eleiza Santa onek egijan utsik egin. Oneik dira sinistu b[iar] dirian gauzetan jakin biar dana.
Jakin biar dogu zer eskatuko dogun, eta onetarako jakinik Aitaguria,
jakin biar dogu on edo mesede guztijak, alan [ari]miak zein gorputzak
biar dituzanak, eskatu biar deutsaguzala Jaungoikoari perfekzinoko on
guztijen Egillia eta Iturrija legez. Jakin biar dau bere Kristinauak zer egin
biar daben, eta onetarako jakin biar dira Jaungoikoaren Legeko Amar
Mandamentuak; eta onein kontra pekatu egiten dala ez bakarrik obraz
edo egitez ifinirik eurak eragozten daudiena, baita bere borondatez gura
edo deseetan badau egitia gauza eragotzija, baita bere gauza eragotzijan
ezaukera edo adbertentzijagaz bere borondatia ifinten badau. (*)12 Jakin
biar dira bere Eleizako Bost Mandamentuak. (*)13 Jakinik zer egingo
daben, bardin jakin biar dau Krist(inauak) zer artu edo errezibiduko
daben; alan jakin b[i]ar dira artuko dirian Sakramentuak. Eta aurrengo
jakin biar da Bautismoko Sakramentuak parkatuten dabela Pekatu Originala, au da, a pekatua guztij[ok] sortuak14 izan ginian orduko ekarri
genduna geure lenengo guresoetarik; (*)15 baita bere beste pekaturik
badauko b[a]tek batiatuten daudienian, zelan jazoten dan askotan eda-

10
11
12
13
14
15

Idem: guztijakganik.
Idem.
Testu barruko oharra: Aquí se puede extender si parece.
Idem: Aquí se puede tocar algo de la obligación del ayuno.
Ostean zuzenduta: sortu > sortuak.
Testu barruko oharra: Explíquese esto algo más si parece oportuno.
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de nagosijan Kristinau egiten dirianakaz, guztijak parkatuten deutsez
Bautismo Santuak Jesuk(ris)tok bere Pasino eta Erijotziagaz merezi euskun grazijagaitik; eta au ain mi(...) (...) batiatu azkero bertati ilten bada,
joango da Zerura artez, Purgatorijo(...) (...)ula aldendu edo apartaduko
giniala munduko banidadetarik eta ekandu deungetarik. Penitentzija
edo Konfesinoko Sakramentuan jakin biar da, berak Jesuk(ris)toen
merezimentuen birtutez parkatuten dituzala Bautismo osteko pekatuak,
eta emoten deutsala arimiari grazija; baia onetarako egin biar dala konfesetako examinia, biar dala euki prezisamente edo estutasun guztijagaz
pekatu egin dabenen damua edo garbaia, gogo firmiagaz ez geiago
pekatu egiteko. Beste arrastegi baten adierazoko deutsuedaz luzez
oneik gauzok. Komuninoko Sakramentuan jakin biar da, artuten dogula
Jesuk(ris)to Jaungoiko eta Gizon Egiazkoa, (...) Sagraduan eztagoala ogijaren izate edo substantzijarik; eta Sakramentu Benera[garria] artuten
dogula Jesuk(ris)to berbera gure bulerrera etorri[ri]k, izen deitian
arima[ren man]tenimentutzat eta grazijaren aumentu. Eta jakin biar dau
bakotxak Sakramen(...) [art]uteko egon biar dala Jaungoikoaren grazijan,
arimiaren aldeti; eta pekatu [mort]alik badauko, ondo leenago konfesadu biar dala, bada pekatu mortalian (...) artuten badau inok sakramentua, iruntsiten d[au] beragaz bere konden[a]zi(...) (...)aren kopaua. Judicium sibi manducat et bibit. Gorputzaren aldeti, [egon biar d]ala bere
barau naturalian, au da, gau erdirik bera zer aoti iruntsi (...). Beste sakramentuak bere jakin biar dira artuko dirianian. Alan, Ma[trimoninoko]
Sakramentua artuko deudianak jakin biar dabe zetarako dan a sakramentua, [baita] bere artuten dituezan obligazinoak. Orregaitik, Matrimoninoa artu gura (...) egun batzuetarik leenago asi biar dira euren kontzientzijak garbituten, baita [bere] jakitera egiten ezarten dituezan obligazinoak euren ganera, akontsejadurik konfesore jakintsu eta prudente
bategaz. Baia, zelan egingo daude ondo, Matrimoninoa artuko dauden
bezperan edo benturaz egun berberian bakarrik badoaz konfesoriegana?
Krist(inau) bakotxak dauko obligazio estua jakiteko bere estaduko
obligazioak. Baia ikusirik alan oneitan zein Doktrinian eta salbazinoko
gauzetan dagoan ignorantzija Kristinauen artian, nor ezta arrituko?
Eztauko Diabruak adiskida andijagorik mundu onetan, dino S(a)n Bernardino Senakoak, ezjakitia edo ignorantzija baño. Eta zergaitik usti
dozue? Zergaitik ze dinoe Kanone Sagraduak: «Bera da bizijo edo pekatu guztijen ama». Bai, neure entzulak. Estadu edo bizimodu guztietan
ainbeste ignorantzija dagoz, eta ainbeste pekatu egiten dira beragaitik,
ze esan legi bera dala diabruen sare zabal bat, zegaz daroaz Infernura
ainbeste eta ainbeste arima ak espiritu madarikatuak. Orregaitik dino
ondo len esan dodan S(a)n Bernardinok, ignorantzija dala biterte zabal-
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du dabela bere agoa Infernuak kasi azken baga. O negargarrizko gauzia! Bada Krist(inauak), egin biar dana da bakotxak artutia ardura andi
bat ikasteko ikasi biar dirian gauzak, ja dala bere obligazinoetan, ja dala
Doktrinan. Askok legez bakarrik begiratutia eta igarotia Doktrinako gauzak Garizuman, edo txantela artu biar dan denporan, au da modu arteza urte guztijan doktrinia ez jakiteko. Eztaude au egiten, ez, arimen
ardura andija daukienak; zenbat jakintsu andi, (zuek baño guztiz konparaziño baga geiago) eta jakituri edo instruzino guztikoak izen arren,
ez dira orregatik lotsatuten artutian Kartilla Doktrinekoa eta bera igoroten edo errepa[r]etan arimako gustuagaz? Graziano Enperadoregaitik
esaten da, ze urten ebanian gerrara edo kanpañera eskatu eutsala S(a)n
Anbrosijori ifini leijola Doktrinako tratadutxu edo kartilla bat, ustirik
naturalmente beronegaz errezago bentziduko zituzala bere arerijoak.
Ama beneregarri Maria Jesus Agredakoak, eukirik bere eskrituak erakusten daben jakituri andija bere, erabillen aldian beti Doktrinako Librua;
irakurten eban sarri, eta alan egiten eban Maria Santisimaren kontsejuz.
Alan egin daude beste Santu askok bere. Bada zuek Krist(inauak), ez
dozue gitxiago biar: doktrinia badakizue, aztu ez deitian eta beragaz
kontsoletako zeuben arimak, eta ezpadakizue, ondo bera ikasteko. Eta
aurrengo domeka eta jaijegunetan itxirik beste kontetan dirian ipuin eta
ez gitxitan murmurazinuak, emon egizue zerbaist denpora doktrinia leidutera, edo bai esatera, au ezpadakizue. Eztakizuenak doktrinia ondo,
egizue batutarren beste dakijan bategaz, berba egijozue egin deizuela
zerbaist irakasteko mesedia. A Krist(inauak)! Eta zer sari eztau merezietan beste batzuei Zeruko gauzak irakasten deutsezanak? Onelango karidadia egiten deudienakaitik16 dino Espiritu Santuak berak, argi egingo
deudiala izerrak legez, au da, beste Santuen artian bere eukiko daudiela glorija guztiz andiko argitasun miragarri bat. Qui ad justitiam erudiunt multos; quasi stelle in perpetuas eternitates.
Onetarako, bada, neuk aurrengo, entzule maitiak, biar dot grazija
andija. Aingeru Santuak, zenbat bidar biraldu izango zaitueze zeben eta
geure Aita amorosoak, irakasteko Zeruko bidia onetarako al daijena egiten dabenari? Oraintxeganik geiemoten deutsuet emon degizu[e]n17 ene
berbai biar dan indarra eta argitasuna, ondo eldu deitezentzat18 entzulen bijotzetara. Baia zu Aingeruen Erregina, Zu zara Jaungoikoaren berbia emon zenduna munduentzat, zugan daukagu geure esperantza guztija. Egizu bada, nik esango dodan guztija izan dila Jaungoikoaren glo16
17
18

Jatorrizkoan: deudienakgaitik.
Geuk zuzenduta: deigizun > degizu[e]n.
Idem: deitezentzan > deitezentzat.
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rijerako eta geure arimen probetxurako; ez egizu, arren, permitidu geure kondenazinorako izan din geure salbazinorako izan biar dana. Au
grazijau eskatuten deutsuegu gaur arrastegi guztietarako, onetarako
dinogu: Abe Maria.
[AMAIERAKO ERANSKETA19]
ADICIÓN A LA DOCTRINA DEL PRIMER MANDAMIENTO
¿[Cu]ándo comienza la obligación de la Doctrina Cristiana? [Cua]ndo
con [la] Tercera Regla General. Todo Cristiano en llegando al [uso de] la
razón, está obligado bajo pena de pecado mortal a pro(...) (...)aber
cuanto es de su parte la Doc(tri)na C(ristia)na es la razón, porq(u)e
[ent]onces empieza la obligación de servir a Dios, y sin saber las (...)cantes a la fe, ningún Cris(tia)no puede servirle ni agradarle, [com]o dijo
S(an) Pablo escribiendo a los Hebreos: «Padre, ¿y estaremos obligados
en pena de pecado mortal a saber todo lo que explica la Doc(tri)na
C(ristia)na?». «Todo no.» «Pues, ¿q(u)é debemos saber como Cristianos?»
Ya lo dicen los teólogos con S(anto) Tomás, es todo aquello sin cuya
noticia no se puede cumplir con lo que Dios manda. Por lo q(u)e estáis
obligados a saber comúnm(en)te las cosas q(u)e son de Fe y los Mandamientos de la Ley S(anta) de Dios. Y en substancia, lo q(u)e debéis
saber se reduce a cuatro cosas, q(u)e son: saber lo q(u)e debéis creer,
lo q(u)e debéis pedir o orar, lo q(u)e debéis obrar, y lo q(u)e debéis
recibir. ¿Y por q(u)é hay obligación de saber estas cuatro cosas?
Porq(u)e Dios nos manda que creamos varios misterios y hagamos diferentes actos de fe; nos manda q(u)e oremos a sus tiempos, nos manda
q(u)e ejercitemos20 las virtudes y recibamos los S(antí)s(imos)
Sacram(en)tos. Y no podemos cumplir con estas cuatro obligaciones, si
ignoramos lo q(u)e hemos de pedir o orar; lo q(u)e debemos21 creer, u
obrar, y recibir.
Supuesta esta sólida verdad, ¿no es evidente, señores, q(u)e hay personas q(u)e no saben si hay más q(u)e un Dios, o si hay misterio de la
S(antí)s(ima) Trinidad, como tampoco si hay Espíritu Santo, pudiendo
decir: Neque si Spiritus Sanctus22 est, audivimus? No hay duda alguna.

19
20
21
22

Sermoiaren 4. eta 5. orrialdeen artean tartekaturik dauden orrialdeak dira, beste
esku batek idatzitakoak.
Ostean zuzenduta: ejercibamos > ejercitemos.
Ostean aldatuta: hemos > debemos.
Ostean zuzenduta: Santus > Sanctus.
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Asimismo, personas hay q(u)e ignoran la obligación de examinar sus
culpas; otras q(u)e se persuaden q(u)e como no les quede pecado alguno por confesar y les de el conf(eso)r la absolución, quedan ya perdonados, aunq(u)e no intenten enmendarse de sus vicios ni tengan dolor
de sus pecados. Muchos juzgan q(u)e no es pecado jurar con mentira
como no importe nada; otros como lo q(u)e se dice del prójimo sea
ver[dad], por mas grave q(u)e sea la detracción y aunq(u)e este ocultísima, no reparan de publicarla infamando al prójimo. Otros muchos,
q(u)e confiesan y comulgan sacrílegam(en)te por no tratar y comunicar
con quien les agravia, o por no dar tanta limosna como deben, o por
no apartarse de la ocasión próxima en q(u)e viven con peligro grave de
pecar. Infinitos casados, q(u)e no saben las obligaciones del Matrimonio; cabezas eclesiásticas y seculares, sacerdotes, oficiales, y gente de
curia, q(u)e ignoran y no quieren consultar cuantas sean las graves obligaciones de su estado o oficio. Estoy obligado a decir q(u)e todos éstos
suelen vivir y confesar en pecado mortal, sin que les pueda valer ordinariam(en)te aquella excusa: «Padre, yo no lo sabía, yo no pensaba
q(u)e era pecado, ni lo tenía [por] tal». La razón es, porque debían y no
querían saber q(u)e era pecado. V(uest)ra culpa no está en aquel «No lo
sabía, yo lo ignoraba», sino q(u)e está [en] el descuido y pereza voluntaria, en la flojedad y culpable vergüenza de saber, de oír y preguntar la
Doctrina Cristiana, como lo dice S(an) (...). Por eso se dice que el q(u)e
peca con ignorancia, es a saber culpable (...) pudiera salir si quisiera, se
va al Infierno sin saber cómo.
«Pad[re], ¿están obligados a saber mejor la Doctrina?» Quinta Regla
Gene[ral]. Aquellas personas q(u)e por su empleo o estado tienen obligación de enseñarla a otros, es de S(an)to Tomás, como son los curas,
los sacerdotes, los padres de familia y maestros. Mas los padres de familia y amos, a más de saber la Doctrina y enseñarla a sus hijos y criados,
tienen obligación de criar a sus hijos en el s(anto) temor de Dios, y
q(u)e tanto hijos como criados vivan bien, y frecuenten los
S(antí)s(imos) Sacramentos enseñándoles cómo los han de recibir. Y así
sea la Sexta Regla General. Cualquiera q(u)e está obligado por si o por
otra persona a instruir a los suyos en los Misterios de la Fe, en la Doctrina Cristiana y buenas costumbres, si por descuido o negligencia, o por
poner todo el cuidado en las cosas de la hacienda, deja de hacerlo, vive
en pecado mortal. No podéis negar, p(adres) y amos, q(u)e os habéis
descuidado mucho en este punto; que muchos de v(uest)ros hijos y criados ni saben q(u)é sea dolerse bien de sus pecados, examinar su conciencia, confesar y comulgar con fruto, que viven con varios vicios y no
cuidáis de su remedio.

322

BIZENTE SARRIA

Luego estoy obligado a decir q(u)e muchos de vosotros vivís en
pecado mortal; por lo q(u)e afirma S(an) Pablo q(u)e semejantes
p(adres) son peores q(u)e los infieles. ¿Cuántos niños y niñas encontraréis de 10 y23 12 años sin haberse jamás confesado? ¿Cuántos y cuántas
de 12 y 14 años sin comulgar, cuando pudieran ser muy capaces, si vosotros cuidarais de disponerlos? Decidme pues, p(adres) y amos de familia: ¿podéis negar este o semejante descuido y pecado? No sé q(u)e os
quede excusa, lo q(u)e sé es q(u)e con v(uest)ro obrar más cuidado
parece tenéis de las mulas y animales, q(u)e de v(uest)ros hijos; o a lo
menos, más cuidado parece tenéis del cuerpo y bien temporal de
v(uest)ros24 hijos, q(u)e no del alma y bien espiritual. Porque en los días
s(antos) en que habéis de enviar o llevar en v(uest)ra compañía a los
hijos y criados a oír misa mayor y doctrina, confesar y comulgar con frecuencia, rezar el Rosario, y encomendarse a Dios en los templos, lo
q(u)e sucede es, mandarles ir a traer hierba para los animales, traer leña,
y otras cosas q(u)e vosotros sabéis; de suerte q(u)e se pudiera decir con
razón: «En casa de Fulano mejor fuera ser mula o caballo q(u)e hijo o
criado, porque más se cuida de aquéllos q(u)e de éstos».

23
24

Ostean aldatuta: de > y.
Idem: los > v(uest)ros.

28*
[ARROSARIO SANTUA

DA
ZERURA BIDE EGITEKO BIDERIK SEGURUENA]

Beatus venter qui te portavit. Lc. 11, 27
Asko ta andiak izan ziran Jesu(kris)to gure Jaunak (...) bizi zala gizonai egin zizten mesede ta faboreak. Zer egin ez (...) Jesusek gizonen
biotzak irabazteagaitik? Zenbat bide asmatu ez zituan gizonak zorionekoak egiteko? Gizonak nondik argitu ta Zerurako zituan ibilli zan beti
neke, pena ta naigabe asko padezitzen zituala. Guk kontatu1 al baño
askoz geiago dira, bai, gizonai egin zizten mesedeak; ta nork daki
[zen]bat milagro egin zituan guztiak beraganatzeko ta Zer[urako] bidea
erakusteko? Beste milagro askoren artean kontatzen du S(an) Lukasek
gaurko ebanjelioan, mututurik zegoan gizon bati Jesusek askatu ziola
mingaña, ta onez gañera gizon onen gorputzetik aienatu ta kendu zuala Demonioa. Ta orra nun Juduak, nola Jesu(kris)to begiz ekusi ezin
zuen, asi zirian murmuratzen ta gaizki esaten. Baña denbora2 artan bertan Marzela zeritzan emakume batek deadarrez esan zuan: «Bedeikatua
Zu erabili zinduan sabela, ta bedeikatuak zure Amaren bularrak». Beatus venter…
Itz oiekin alabatu zuan emakume ark Maria S(anti)s(i)ma Jainkoaren
Ama egiazkoa, ta orobat alabatzen due (Kris)tabak Birjiña S(anti)s(i)ma
Arrosario Santua debozioarekin errezatzen duen guztia. Zorionekua
Ebanjelioko emakume ura, zergaitik anbeste jenderen aurrean alabatu
zuan Maria S(anti)s(i)ma, ta zorionekoak Arrosario Santuarekin Señora
au alabatzen duenak, bada oiek debozio santu onen bidez fabore asko
logratuko ditue. Ezin emango zaio Maria S(anti)s(i)mari kontentu andiagorik bere arrosarioa debozioarekin errez[a]tuagaz baño, zergaitik Arrosario Santuan berritzen dira Maria S(anti)s(i)maren bizitzako misterio
guztiak; ta zer kontentu artuko eztu Señora onek bere misterioak berritzearekin? Ezin geiagoraño poztu zan Maria S(anti)s(i)ma Aingeruak
berria ekarri zionean, bere entraña garbietan Jainkoaren Semeak gure
* Ez da osoa.
1 Ostean zuzenduta: kontadu > kontatu.
2 Idem: denpora > denbora.
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naturaleza ta gizatasuna artuko zuala; bada Arrosario Santua errezatzen
duana da berri onak ekarri zituban Aingerua bezela. Aingeruak orduan
Maria Birjiniari egin zion agur ura bera egiten dio Arrosarioa errezatzen
duan (Kris)tabak; ta baldin orduan poz ta atsegin andia artu bazuan
Maria S(anti)s(i)mak, orobat sinistu bear degu artuko duala Arrosario
Santua errezatzen degun guztian. Onez gañera Arrosario Santua da probetxu andikoa (Kris)tabentzat beren animen salbazioa logra[tzeko].
Ezin kontadu ditezke zenbaitek debozio onen bidez logratu duen
Zeruko gloria. Nai dezue, bada, N(ere) K(ristabak), betiko zorionekoak
izan? Nai dituzue gozatu Zeruko ondasunak? Bada errezatu ezazue
debozioarekin Maria S(anti)s(i)maren Arrosario Santua, ta dudarik gabe
betiko zorionekoak izateko esparantza artuko dozue, zergaitik Alana
deritzan Maria S(anti)s(i)maren deboto batek esaten duan bezela, Arrosario Santua da Zerurako bide zuzena ta segurua. Salutatio psalter(...) id
est Rosarii est via qua ad patriam pervenitur. Au izango da itzgaia.
Mundu onetan bizi geran bitartean ezin jakin gentzake betiko zorionekoak izango geran ala ez, eztakigu Zerurako eskojituak geran ala ez;
ain ezkutatua da Zerurako señalamentu edo predestinazinoen misterioa,
non Jainkoak berak bai ta bestek eztaki, Jainkoak berak agertzen ta
rebelatzen ezpadio. Ala erabakirik dauka Trentoko Kontzilio Santuak.
Guztiz ezkutatua bada ere misterio au, badira orregaitik señaleren batzuek ezagutzeko zein dirian Zerurako señalatuak ta eskojituak. Beste
señale askoren artean, Maria S(anti)s(i)maren debozioa dio S(a)n Bernardok dala betiko bizitza ta osasuna izateko señale ziertua. Certissimum signum salutis eternæ. Ta S(a)n Buenabenturak esaten du Maria
S(anti)s(i)mari egiazko debozioa daukan (Kris)taba eskribiturik dagoala
biz[i]tzako liburuan. Qui habet hunc caracterem annotabitur in libro
vitæ. Poztu zaitezte, bada, Maria S(anti)s(i)maren egiazko debotoak, zergaitik zuen izenak eskribiturik daode Zeruetan. Gaudete et exultate quia
nomina vestra scripta sunt in Cælis. Baña batez ere poztu zaitezte3 Arrosario Santuaren debotoak, bada beste debozio guztien artean Arrosarioa
da Maria S(anti)s(i)mari geien gustatzen zaion debozioa, ta gizonak
Zerua logratzeko deboziorik egokiena. Arrosario Santua da Zerura bide
egiteko biderik seguruena ta onena. Jakob Patriarka Santuak ekusi zuan
okasio batean eskallera bat lurretik Zeruraño allegatzen zana; baita ere
ekusi zituan nola Aingeruak igotzen zirian eskallera artatik. Eskallera au
da Maria S(anti)s(i)ma, esaten du S(a)n Bernardok. Maria scala hæc. Ta
eskallera onetatik igotzen zuen Aingeruak dira Maria S(anti)s(i)maren

3

Idem: zaitezee > zaitezte.
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egiazko debotoak, bere Arrosario Santua debozioarekin errezatzen duenak.
Ezin kontadu ditezke zenbait bekatarik Arrosario Santuaren bidez
bekatutik irten ta salbatu diran. Arrosario Santua ezta gizonak asmatutako debozioa, baizikan Zerutik etorri zan; bada Maria S(anti)s(i)mak
berak agertu zion debozio au nere Aita S(an)to Domingo gloriosoari,
debozio onen bidez gizonak salbatu zitezen. Munduau galtzeko zorian
zegoan Aita S(an)to Domingoren denboran, zergaitik gaiztakeria zabaldu zan alde guztietatik, ta gizonak Jainkoaz azturik bekatuaren bidean
zebiltzan, ta ala erremedijo gabe galdu ta kondenatu bear zuen. Baña
denbora artan bertan errukitu zan Maria S(anti)s(i)ma, miserikordiaren
Ama bezela, ta agertu zion Arrosario Santua bere deboto S(an)to Domingori. Orazio egiten zegoala Santu glorioso au, ekusi zuan Jesu(kris)to
gure Jauna guztiz aserre ta iru lantza bere eskuetan zituala, zeñakin erre,
kiskaldu ta akabatu nai zuan mundua gizonen kulpa ta bekatuakaitik4.
Baita ere ekusi zuan denbora artan nola Maria S(anti)s(i)mak erregutzen
zion bere Seme Jesu(kris)to gure Jaunari, arren ez zegiala egin munduarekin ain kastigu gogorrik. Belauniko jarri zan Señora au bere Semearen
aurrean, agertu ziozkan bere bularrak, ta eskatu zion arren mudatu zezala sententzia ain ikaragarria, ta esan zion: «Nere Jauna ta Jainkoa, egia
da gizonak merezi duela orren kastigu gogorra zergaitik ainbeste bider
ofendidu zaitue, ainbeste bider...».

4

Jatorrizkoan: bekatuakgaitik.
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[ZERUKO GLORIA]

Jesús, María y Josef.
S(a)n Miguel y S(a)n Juan Evang(elist)a
Jaungoikoaren neurri bagako jakiturijak atera zituanian gauza guztijak egozan ezerbereezerik, guztijak arteztu eta destinadu zituban azkenengo fin edo ultimoko destinu batera, ez beste modutan zein lapikogin edo olleru maesu batek egiten dituz pitxar eta ontzi diferentiak buztin-pillo baterik, zelan dirian diferentiak lanak edo biarrak zertarako
zerbidu eragin gura deutsen ontzi bakotxari. Lurreko gauza edo kriatura guztiak egin zituan zerbidu leijien gizonari, eta gizona egin eban au
bizitze laburrau bere Lege Santiaren Mandamentuatan igarorik, gozadu
leijentzat betiko bere miragarrizko aurpegija eta beraganik datorren
azken bagako glorija; norik agiri da orain bizi garien bizitzau eztala beste gauzarik ezpada Zerura joateko bide bat, eta biterteko gauza bat
emon jakuna irapazi deigun a azkenengo fin edo destinu miragarrija zertarako jaijo garien, baita bere bizitza onetan emon jakuzan beste gauza
guztiak emon jakuzala bera alkantzetako eta au jornadau errezago egiteko. Irakatsirik, bada, Fediak Kristinauari au egi andiau, bere ardura
guztija ifini biar dau ez aldetuteko bide onetarik, eta alkantzetako a
zorionezko bizitzia zertako1 dagoan munduan. Onetarako dinausku
S(a)n Pablo Apost(oluak) billatu deiguzala goijan dagozan gauzan, Goijan non dagoan Jesuk(ris)to bere Aita Eternuaren eskoatara jesarririk;
ikasi deiguzala Goiko gauzak, ez Luurrekoak. Leku askotan dinausku
S(a)n Joan Kris(ostomok), ze Kristinau batek begiratuten badau atentzinoz Zeruko dultzura eta miragarrizko sarija, gitxijan eukiko dituzala edo
mespreziaduko dituzala Luurreko gustuak eta bizitzia bera. Eta geija[go]
esateko, nok egin eban Job Santua ain sendo edo animoso igaro zituzan
dolore guztietan, ezpada geroko itxoroten eban sarijak ikusirik bere
Erredentoria? Nok egin eutsezan S(a)n Estebaneri gozuak arrijak? Ikusi2
zituzan Zeruak zabalik, eta orregaitik ez zituzan sentidu arrikedak, dino
S(a)n Anbrosijok. Gogorra eta nekosua dirudi ermu3 edo mendi baten
1
2
3

Ostean zuzenduta: zertarako > zertako.
Idem: Ikusten > Ikusi.
Jatorrizkoan: hermu.
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bizitzia igarotia, eta orregaitik bere ikusi ebaneko Taborko Mendijan
Zeruko glorijaren errastu txiker bat, bertati geratu gura izan eban bertan
azturik munduko gauzak. Larregi luzatuko nitzateke, olango exenplu
asko Eskritura Sagradiak dakarzanak au adierazoteko gura banenduz irakutsi.
Alan bada, adierazoteko zerbaist gaur Zeruko gloria, bakarrik eskatuten dot S(a)n Pablo Apostoluagaz, eskatuten deutset, dinot, Glorijaren
Jaungoiko berari eta Jesukristo geure Jaunen Aitiari, emon deizuela bere
jakiturija eta argitu degizela zeubeen biotzeko begijak, ezagutu degizuentzat ze andijak dirian herentzija eta glorija aren aberastasunak,
zeintzuek daukez Santuentzat. Ut Deus... Ain dira gure pentsamentuen
edo asmuen ganera, eta ain da miragarrija bere argitasuna, ze beragana
aituteko biar da Jaungoikoaren argi partikular bat, zelan onetan irakatsi
eutsien Apostoluak berak Efesoarrai. Bada, ze on eta aberastasun dira
eurak? Zelangoak aek atseginak? Zelangoak aek kontentu eta kontsolazinoak? Ezin esan legitekianak, dino Apostol(uak); bada beraganian,
d[i]notsee Korintoarrai, ez begijak ikusi dabela, ez belarrijak entzun
dabela, ez gizonaren biotzak desietara bere eldu leiteke Jaungoikoak
daukena bera ametan deudienentzat. Modu beronetan adierazo gurarik
S(a)n Aug(ustin) gloriosuak zerbaist Zeruko glorijaren ganian, asi zan
eskribietan karta bat itanduteko S(a)n Jeronimori gauzaren bat onen
ganian, noz ordu beratan agertu jakan S(a)n Jeronimo gloriosua, zein il
zan egun atan prezisamente, eta esan eutsan: «Augustin, zer gura dozu?
Usti dozu sartu zeinkiala itxaso guztija katillu txiki baten, edo bai luur
guztijaren anditasuna eskuarra txiki baten? Usti dozu ezagutuko dozula
gizon-biotzian ez -pentsamentuan bere sartu eztana? Eta topadu leijo
azken edo akaberarik eta neurririk, azken bako eta neurri bagako gauziari? Ezaitez gogoratu, bada, esaten gauza inposible bat, ezaitez gogoratu jakiteko gauza ezin jakin leijen bat bertara eldu artegino». Entzun
eban Augustinek au S(a)n Jeronimo[ren] au geiau, eta sentidu eban instante atan ain gozotasun andi bat eta dultzurazko usain bat, ze dino
berak bera egun batian gozetarren itxi eta despreziaduko zituala pozik
bizitza onetako gustu eta aberastasun guztijak. Bada Santuak, eta euren
artian S(a)n Paulok zeinek irugarren Zeruan ikusi zituzan gizonak ezin
esan legizen gauzak, ezin inondik bere usti eben adierazo leijela Zeruko glorijaren anditasuna, zer esan neike nik, eta zer ulartu ginaike guztijok onango gauzetan daukagu[n] itxutasunagaz? Baija orregaitik bere,
zeubeen kontsuelurako Jaungoikoen grazijagaz esango deutsuet zerbaist; eta nik esan neijen guztiak ezaindu ez deijen gauzia, jakinik egon
biar zaree nik adierazoten deutsuedana eztala Zeruko glorija txikerrenen
geriza bat bere. Erakusten deutsuet, bada, esanik dala a gloria arimak
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berari eta gorputzari deseadu leijen4 on guztijen betegarrija. Entzuzue
bada: bardin zein pe[r]sonaje guztiz noble eta andiki bat ezin kontentau
leiteke fortuna guztiz pobre eta baxu bategaz, alan gure arimia ezin egin
eban Jaungoikoak Zeruko fortuna neurribagia gozadu deijen, ezin kontentau leiteke mundu onetan aurkitu leitekian aberastasun edo fortuniagaz. Ze fortuna andija, ze ondasun asko, ze glorija ez eutsan emon Jaungoikoak Dabid Erregiari mundu onetan bere? Baia guzti onegaz bakarrik
itxoroten eban kontentetia eta betetia bere deseo guztijak agartuko jakanian Jaungoiaren gloria. «Bete eta aseko naz agartuten jatanian berorren
gloria», dinotso Jaungoikoari. Satiabor cum aparuerit gloria tua. (Onetarako dino S(a)n Aug(ustinek), ze Zeruko glorijaren gota edo tangadatxu bat, gure esate-modurako, jausiko5 balekije Infernuko kondenaduai,
bera izango litzateke asko anbeste dultzura eta gozaldi emoteko eurai,
ze eleukie ja sentiduko arien bere dolore eta tormenturik.) Alan dino
S(a)n Aug(ustinek), ze ain dala andija Zeruan dagozanak dauken dultzurazko gozaldi eta atsegina, ze bertarik gota edo tangadatxu bat jausiko6 balitz Infernura eta bera bakarrik errepartiduko7 balitz kondenadu
guztijen artian, emongo leuskijoe anbeste poz eta gozaldi euren biotzetan eta anbeste dultzura euren gustuan, ze eleukie ezer bere sentiduko
bertako pena eta tormentuak. Bada au egingo baleu tangadatxu batek
anbesten artian, zer egingo eztau ak delizija eta dultzura guztijen erreka
zabalak, zeinek gure esate-modurako ordituten dituz Zeruan Jaungoikoen adiskidiak, Dabidek adierazoten deuskun legez?
Baija gitxi ulartu dozue oraindo, Krist(inaubak), ze dultzura eta delizija guztijen erreka izan leitekian Santuak daukiena. Onetarako zerbaist
ezarri egizuz begijak Zeruan dagoan konpañia edo laguntasunari. Guztijak dira grazijagaitik Jaungoikoaren semiak, guztiak kontu egizu diriala errege, bada artuten daude Erreñuko koroia guztien Enperadoria
danen eskuti, S(a)n Buenab(entura) espliketan dana legez. Guztijak dauke pentsadu ginaijena baño jakituri, birtute, ontasun, edertasun geiago,
eta au anbeste, ze angeru edo Santu baten edertasuna eta argitasuna
izango litzateke asko edertuteko eta argituteko mundu guztija, ikusten
emongo8 balitz eguzkija legez. Guztiak dira alkarren artian ain maitiak,
ze bakotxa gozetan da bestiaren glorijagaz beria balitzan legez, dino
S(a)n Lorentzo Justinianok. Bai, Kris(tinaubak); glorijeko uri atan guztiak
4
5
6
7
8

Ostean aldatuta: jatorkazan > deseadu leijen.
Geuk zuzenduta: jausten > jausiko.
Idem.
Idem: errepartietan > errepartiduko.
Idem: emoten > emongo.
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dauke partia, Profetiak dinoana legez, bestiak dauken onian. Eta eztaukagu onetan zer miratu; bada mundu onetan ama bat bere seme guztiz
maitia dauena, egiten badaude obispo, edo beste olango hondraren bat
egiten badaude, poztuten bada, eta askotan geiago berari egin baleutsie
baño, zer dago zer miratu Zeruban poztu eta gozadu deitezan beste
lagunan glorija eta zorionagaitik norberenagaitik legez? Bada Zeruan
geiago eta geiago alkar maitiago dira ama bat bere semiaganako izan leitekian baño, dagoalako karidadia bere puntu andienian. Alan bada,
Kris(tinaubak), dino ondo S(a)n Aug(ustinek) bakotxa gozauko dala
bestien zorionagaz norberenagaz lanbeste, eta anbeste pozaldi edo gloria eukiko dituzala zenbat dirian lagunak. Et quot socios habebit, tot gaudia habebit. Baia, ze itxasoan sartuten ez naz orain emen? Gizonen arteko santuakaitik9 dino S(a)n Juan Ebanj(elist)a gloriosuak diriala ain asko
eta anbeste, ze ezin inok kontadu leizela. Bada, zenbat ez dira Aingeru
Santubak? Esan ginaike ze eztagoala numerurik eurak kontetako. Por si
akaso bago numerurik bere soldaduentzat?, itanduten dau Job Santuak.
Nunquid est numerus militum ejus? Eta onetarik S(a)n Tomasek, S(a)n
Dionisiori jarraituten deutsela, dino Aingeruak anbeste diriala geiago
gorputza dauken gauza guztijak baño, zenbat dan andiago Zeruak Luurra baño. Au da, geiago diriala Aingeruak Zeruko izar guztiak baño,
geiago itxasoko ur-tangada guztijak eta bertako ariaren garau guztiak
baño, geiago munduan dagozan arbola guztijen orri guztiak baño, geiago axian dabiltzezan atomo edo auts-puske guztiak baño; eta geiago eta
geiago oraindo. Bada Krist(inaubak), orain: izanik ain neurribagia bakotxak beretanez10 edo bere partez daukan zorion eta gloria, zer izango
da beste guztietarik norberari batuten jakana? O zelan galduten dan gure
entendimentu argala au gozaldi guztiko itxaso andi eta zabalau ezagutu
gura dabenian! Eta azezostian, zer ditxa ezta izango aen guztijen lagun
izatia, eurekaz tratetia, eta adiskidatasun andijan bat eginik egotia? Au
da bere emeko munduko inok ezin pentsadu ondo leiena. (August.
Hebr.11). Badakigu bere ze gozua dan lagun onen eta egiazko adiskidien
konbersazinoe eta tratua. Baia, a Krist(inaubak)! Zelan izan liteke orain
ifintia arriesgu eta pelleburuan galduteko betiko a laguntasun maitegarri, eder eta gozua, ez itxitarren a beste lagun gaiztoa pekatuan jausi eragiten gaituana12? Ez itxitarren arako konbersazino pelleburuzkoa, non ja
batzuetan geure kastidadia edo bestiena ifinten dan jausteko labantasu19
10
11
12

Jatorrizkoan: santuakgaitik.
Geuk zuzenduta: beretarez > beretanez.
Ostean erantsitako iturria.
Geuk zuzenduta: gaitauna > gaituana.

330

BIZENTE SARRIA

nian, eta beste batzuetan inoen famiari edo hondriari usigiten jako bestien aurrian?
Baija igerri egizue ja zeubok orain: anbeste glorija eta atsegin bajatorke Santuai beste Santuen eta Aingeruen laguntasunetik, zer ez jake
etorriko guztijen Erregina eta Señora dan Maria Santisimiaganik? O neure Señora eta Erregiña! Ezpaleuko Jaungoikoak beste saririk justuentzat
berorren edertasuna eta glorija adierazotia baño, izango litzateke geiago
edozein merezimentu baño. O eta nogino elduten dan bere guztizko
edertasunen argija! O eta ze miragarrija bere glorija! Bada, zer ezta izango Zeruan dagoanentzat gozetia guztizko glorija onegaitik beria bakarrik
danagaitik legez13, eta eukitia beria balitzan legez? Baia, zer ostera geiago ez jako etorriko Jesukristo gizon dan aldetiko presentziaganik? Ai
Krist(inaubak)! Onen esperantziak kontsoletan eban Job Santua bere
dolore eta trabaju guztietan. Ain da andija beraganik Santuai etorriko
jakeen glorija, ze esaten eban ondo S(a)n Juan Kri(sostomok) pozik igaroko zituala Infernuko penak, momentutxu baten bakarrik gozetarren a
zorion eta ditxa guztiz miragarrija. Baia, nor naz ni, Krist(inaubak), nor
naz ni zerbaist esateko orain Jaungoikoa bera, ikusirik Bera dana legez
Santuai jatorken glorija, gozaldi eta atsegina? Dakusde eta ametan daude Jaungoikoa; au da euren glorija, ditxa eta zoriona betetan dabena.
Ezin ezagutu gengi guk mundu onetan, dalako laar epela geure amodijoa Jaungoikoaganako eta ezin ikusi geinkialako begi oneikaz zelan
ikusten emoten dan Santuen argitasunian. Ezagutukogu Zeruan, non
ikusi[rik] aurpegiz aurpegi amaduko dogu amodijo ain gozo, ain indertsuagaz, ze egingo gara amodijo onegaz gauza berari irudi bat, S(a)n
Juan Ebanj(elistak) dinoana legez. (Eta zer, esaten badeutsuet egingo
gariala Jaungoikoak? Atan adierazo edo espliketan da Dabid Profetia: au
da, ez galduten dabela Jaungoikoa ikusten dabenak berak dauken izatia, ezpada ainbeste artuko dabelako arima zorionekuak Jaungoikoaganik, ze geiago ikusiko da Jaungoikoenik beragan beretarik daukenik
baño. Eta au bere ezin ulertu badogu, esan biar dogu gitxienez arima
zorionekoa izango dala alan gloriosa eta zorionekoa, glorija eta zorionegaz beragaz zegaz dan Jaungoikoa bera gloriosua eta zorionekoa.) Eta
zelan kristal garbi bat eguzkijaren arraijo indertsuak joten deudenian
bere ganian oztaz distingidu leike eguzkija beraganik, alan arimiak irudiko dabela Jaungoikoaren zorion eta glorijari. (...)amte: gaudium in
generationem et generat(ionem). (Is. IX.)14.

13
14

Idem: dana legez gaitik > danagaitik legez.
Ostean erantsitako latinezko zita.
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Ezin leike, ez, gizonen berbiak anbeste zorionen batzar eta pillo
adierazo. Emen galduten dira ostera leenago esan deutsuedan ditxa eta
gloriaren itxaso guztiak, bada izanik gure asmu guztijak baño geiago
beste aldetik jatorkazan gozaldi eta atseginak arimiari, ez dira orregaitik
onen aldian ur-tangada bat itxaso guztijen aldian dana bere. Ain neurribagia da, ze berak eukiko daben anditasuna, zerbaist igarririk Diabruak
berak erantzun eban bein itandurik gizon beneragarri bategaitik, ikustarren Jaungoikoaren aurpegija Glorijan bakarrik begijak itxi eta idigiteko
biar dan denpora laburrian, jazoko leukazala pozik Juizijoko Eguneragiño Infernuan kondenaduak daukiezan tormentu guztijak. Esan daijela,
bada, ja Dabid Profetiak: «Aseko naz e[l]duko jatanian zure glorija». Bada,
zelan ezta aseko arimia, ja eukirik bere potentzija guztijak sarturik ganez
egiten deutsen glorija, gozaldi eta zorionian, bere memoria beste kontentu guztizkoa emongo deutsien gauzen artian akordetan dala
Jaungo[koag]anik artu dituzan mesediak eta bere salbaziñorako Jaungoikoak zerbidu egin zituzan gauzak? Ze zoriona entendimentuentzat sartutia Jaungoikoaren izatien sekretuzko misterioetan, ezagututia bere
neur[r]i bagako jakiturijen, ontasunen, miserikordijaren eta ganeko Jaungoikoaren perfekzinoen tesoru azkenbakoak, ezagututia jazoten dirian
gauza guztijen ordena eta modua? Eta ze zorion eta bienabenturantza
borondatientzat enpleetia beti ametan azken edo kabu baga maitagarri
dan gauzia, betetan deutsezala kasi azken bagako dultzura eta delizijaz
bere deseo eta gurari guztijak? Betetan deutsezala dinot, eta asetan
dabela bere gurari euki leijen guztietan. Ezin gurako dau an errazoien
kontra dan gauzarik, baija gura leijen guztija an eukiko dau aberastasun
guztija, dultzura guztija, sosiegu guztija, kontentu guztija, an aurkituko
dozu, dinausku S(a)n August(inek); baia gura eztozun gauzarik eztaukezu zer bildur izan eukiko dozula, zergaitik eztago an ez bakarrik dolore
edo nekerik emon leijon gauzarik, baia bere urrun bertarik ezetan glorija eta zorion guztija gitxitu leien gauzarik txikerrena, urrun bertarik
edozein tentazino, edozein enfadu eta gozogarrizko estadua galduko
dabenen bildurra.
Eta ain betian ase arren arimiaren gurari guztijak bere, e[z]tago pellebururik inoz palagurik edo fastidijorik emongo dabela, edo galdu leijela bere lenengo saboria. Ez, dino S(a)n Aug(ustinek), zergaitik ze dino
ondo berak: «Zeruko zorionak egiten dituz gauza bi kontrakoak dirudienak: asetan dau, eta eztau asetan. Imo semper satieris et nunquam satieris. Asetan dau, bada ostarantzian egongo litzateke gosia; eta eztau asetan, bada ostarantzian palagua edo fastidijoa egingo leuke. Baia an eztago ez goserik, ez palagurik. Emen –dino doktore santuak– berbak falta
dodaz; baia ezin adierazo edo esplikadu banaz bere, dakit gitxienez
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daukela Jaungoiko guztiz poderosuak zegaz guztiz kontentau ezin topadu dabena zelan adierazo a zorion eta glorija, (baia sinistuten dabena
emon leiela ezin berak ulartu dabena). Geure gorputzak berak eukiko
dau bertan beretzat deseadu leijen zorion eta glorija guztijen betetasuna».
BIGARREN ZATIJA
Ain da andija eta betia Jaungoiko onak arimai emoten deutseen glorija15 eta zorion guztijen sarija, ze ezta errez esatia gorputzari euretarik16
etorri jakazan miragarrizko doen betetasuna. Ain da estua gorputz eta
arimaren artian dagoan batzakuntza edo uniñoa, ze egonik arimia bat
eginik Jaungoikoagaz, leen esan dodan moduan, eta glorija guztijan sarturik, bere gloria joako gorputzari bere. Eta zelan gorputzak gizonenak
artuten dau bere edertasuna arimiaganik, alan artuko dau Jaungoikoen
aurre edo presentzijaganik ezin esan geinkien argitasun bat, zelan artu
eban Jesukristoen gorputzak Taborko Mendijan gloriaz agertu zanian.
Onetarako jakin biar da beste askoen artian, Jaungoikoagan dagoan
mirari andijau, ze izanik Jaungoikoa izatez guztiz garbi, puru edo mezklabakoa, orregaitik bere daukaz beragan modu altu eta guztiz eregi
baten gauza guztijen perfekzinoak edo ontasunak. Alan bada, Jaungoikoa da Santuentzat on guztierako, edo beste on guztijak beragan daukazena; on guztijak ez bakarrik munduan dakusguzanak, baita bere beste egon leitekezan guztijak; on guztijak ez bakarrik arimiaren aldeti
deseadu leitekezanak, baite bere gorputzaren aldeti. Onetarik dator
jenero guztiko gozotasunak; eta gozaldi, sabore edo gustu andienak
emeko munduan deseadu edo asmadu leikezanak daukiez beragan Santuak, egija bada bere modu ain eregi eta miragarrijan, ze eztau begijak
ikusi, ez belarrijak entzun, ez gizon-entendimentu edo -adinak ulartu,
Apost(oluak) dinoana legez. Modu onetan bada gorputza emen ain kondizio edo izate baxukoa dana eta usteltasunez eregirik dagoana,
Apost(oluak) dinoana legez, orduan ikusiko da guztizko edertasunez,
glorija sotiltasunez eta eguzkija bera baño argijagoa; Jesukristogaitik llagarik edo zauririk artu badau, edo bai golperen batek Jaungoikoagaitik
egineko markarik badauko, geiago edertuko dau izerrak, eta perla edo
prezijo andiko arri guztijak baño. Ain arina izango da baterik bestera
mobietako ta ibilteko zein dirian Aingeruak, dino S(a)n Antselmok; eta
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alan itxi ta idigitako begijak biar dan denporan joan leiteke munduaren
kabu baterik bestera neke ta kantsazio baga, Isaias Profet(ak) dinoan
legez. Ain sotila izango da, ze edozein orma17 eta korpuzti igaroko da,
Jesukristoen gorputza sartu zan legez Apostoluak egozan lekura atiak
idigi baga; ezin artu izango dau ez zauri edo heridarik, ez beste minik
egin leijen gauzarik, nai dala burreiñeganik (edo suaganik)18, nai dala
beroa edo otzaganik, S(a)n Juan Eb(anjelistak) bere rebelazinoan
dino[a]n legez. (*)19
Eta bere gorputzaren zentzunen ganian berba egiteko, pentsadu20
egizuez munduan eurai atsegin emon leijon gauza guztiak, eta jakin egizuez oneik guztiok ez diriala ezer Zeruan daukien aldian. Begijak emen
itxi zirianak ez ikusteko konbenidu eztana, ez ikusteko, dinot, banidadia, dantzak, jolaseko dibersinoiak, komedijak, zezen-korridak..., ze
kontentu miragarrija eztabe artuko ikusirik Zeruko edertasun guztija?
Begiratu daigula dinausku S(a)n Juan Kris(ostomok) Zerua dagoanian
odei bagarik, egunez eguzkijaren argi guztiagaz, edo gaubez guztiz
dagoanian izerraturik21, eta esagizu zeure artian: eztau oraindo Santuak
dagozan Zerua? Au dakusgun Zeruau da Santuak dagozanen portal edo
[...]; bada zelangoa izango da Santuen, Aingeruen, Maria Santisimaren
eta Jaungoikoaren beraren estradua? Zer edertasun eztau eukiko? O zer
zorionekuak bera ikusi daudien begijak! Aingeru bat ikusteko deseoak
eragin eutsien Tiburzio eta Balerianori, itxitia euren guzurrezko jaungoikoak eta Bautismoa artutia; eta ikusi eudieneko gero Aingerua S(an)ta
Zezilia gloriosiaren merezimentuakaitik22, bertati joan zan euren buruetarik ezkontziaren, aberastasunen eta munduak estimetan dituzan gauzen pentsamentua, eta pozik emon zirian martirijora. Zer izango ezta,
bada, anbeste eta anbeste Aingeruen, anbeste Santuen, eta Maria Santisimaren, eta Jesukristoen beraren ikustia?
Belarrijak, aek belarrijak, dinot, zeintzuek ez eudien entzun munduan murmurazinoa, eta alde egin zirian ez entzutarren berba loija eta
desonestua, o ze dultzurazko musika eta kantzino miragarrijak entzungo dituez! Pentsadu leijien instrumentu musiku guztien, eta kantu suabe
eta bigunenen dultzura guztija, ezta ezer Zeruan eukiko deudenen
aldian. Onetarako esango deutsuet exenplutxu bat zerbaist onetan ira-
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Ostean erantsita.
Atal horretako albo oharra: Seg(und)a parte.
Ostean zuzenduta: pesadu > pentsadu.
Geuk zuzenduta: izerriturik > izerraturik.
Jatorrizkoan: merezimentuakgaitik.

334

BIZENTE SARRIA

katsiko deutsuena. Monasterio edo konbentu baten maitinek koruan
esan ezkero, geratu zan errelijioso bat eskatuten Jaungoikoari adierazo
leijela zelan ulartu biar zirian aek Dabid Erregiak dinotsan berbak Jaungoikoagaz berba egiten dabela: «Milla urte Jaungoikoaren aurrian dira,
atzo igaro zan eguna legez». Onetan egoala agertu jakan txoritxu guztiz
eder bat, kantetan ebala ain biguntasun eta gozotasun eta dultzura miragarrijagaz, ze jarraitu eutsan errelijiosoak, eta urtenik konbenturik kanpora joan zan bere atzian; eta egon zan bere kantua entzuten irureun
urte, ez ebala ezer bere sentietan, ez denpora txarrak emon euskijon
neke edo molestija, ez gauen iluntasunak, bizi zala ermu23 edo desiertuan txoritxuen laguntasunian. Estaldu zan, bada, azkenian txorija Jaungoikoaren borondatez, eta errelijioso santua geratu zan triste eta deskontsoladurik. Biortu zan onegaz konbentura ustirik bakarrik egon zala
ermu24 edo desiertuan ordu batzuk; topadu eban konbentua guztiz
mudaurik eta beste errelijioso batzuk, eta arriturik edo espantaurik itandu eutsien nor zan. Erantzun eban konbentu25 atako errelijioso bat zala,
ordu batzuk bakarrik ziriala bertarik urten ebala, eta egoala guztiz arriturik zelan guztija topetan eban ain mudantza andijan beste bat eginik.
Azkenian ja preladuak gura izan eban gauzia guztiz ezagutu, eta itandurik uzena errelijiosoari, topadu eudien konbentuko libruen nor izan zan
preladu edo agintarija joan zanian a errelijiosoa, eta ziriala ja irureun
urte falta zala. Eta itandurik gero zer egin eban denpora guzti atan, esan
eban ez ebala beste gauzarik egin ezpada jarraitu txori guztiz eder bateri, zeinek kantetan eban ain dultzura eta gozotasun miragarrijan, ze usti
izan ebala bakarrik faltadu ebala konbenturik ordu batzuetan; eta denpora onetan pentsetan edo gogoratuten ebala Dabid Profeta Santuak
dinoana: ze mille urte Jaungoikoaren aurrian ez diriala atzo igoro zan
eguna legez baño. Au esanik artu eudien konbentuko errelijiosotzat, eta
arik laster arturik sakramentuak, itxi eban au bizitzau joateko gozetan
betiko Zeruko zorion guztiak. Bada, Krist(inaubak), ain miragarrija izan
bazan txoritxu baten Jaungoikoak emoniko kantuen dultzuria, zer izango ezta Zeruan entzutia Aingeru Santuen eta beste Santuen guztizko
gozotasunezko kantzino barrijak?
Larregi luzatuko niteke gura banenduz alan banan erakutsi beste
zentzunen gozaldi guztiak. Ja useñen ganian, esan deusku S(a)n
Aug(ustinek) zer sentidu eban agertu jakanian S(a)n Jeronimo; eta aoko
gustuen ganian, ja dinausku S(a)n Bernardino Senakoak sentiduko
23
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dabela a Jaungoikoaren dultzuriaren neurri bagako sabore ta gustua,
zein baño andijagorik eztago, ez pentsadu leike26, eta zerbaist Jaungoikoaren gauzak ezaugu[tu]ten dituzanak au ulartu leijela, ez bestek.
Modu onetan bada, Krist(inaubak), aserik ja gorputza euki legizen deseo
guztietan, egongo da edaten Jaungoikoen gozotasuneko erreka zabalerik ez inoz galduteko bildur baga.
Ekarri deiguzen bada orain, Kristi(naubak), gomuta edo memorijera
dinausku S(a)n Aug(ustinek), mundu faltso onek emon legiguzen gustu
eta gozotasun guztiek, eta esan deigula geure artian eztala a Jaungoikoak guretzat daukana. Dicite non est illud. A eta luurreko gauzak ezin
emon leigu ezpada gerizazko zorion faltso bat! Lurreko gauza guztiak
usti legi dinauskuela S(a)n Augustineri beste denpora baten esaten eutseena, bada Kristinau ezan denporan gura izanik jakin nor zan Jaungoikoa, eta itandurik luurrari, itxasoari, asiari, izarrai, eguzkijari, usti eban
esaten eutsiala guztiak: «Ez gara gu, ez, zure Jaungoikoa». Alan bada,
Krist(inaubak), ibillirik orain artia[n] munduko gustu eta kontentuen
billa, eta ikusirik geratuten dala azkenian ustasun andijan gure biotza, ez
da errazoa munduko disgustu eta ustasun guztijak begiratu deiguzala
beste anbeste gei batzuk legez, zeintzuek dinauskue ez diriala eurak
gure Jaungoikoa. Non sumus. Eurak, mundu onetako gauzak, dinot,
ulartu eragiten27 deuskue eztaigula euretan topadu gura geure arimen
deseoai asegarrija, bada ezin eurak emon leijiela. Non sumus. Bai,
Krist(inaubak), au dinautsu arako munduko jolas eta gozaldiko bijeramunian biotzian sentietan dozun ustasun eta tristuriak; arako pekatuen
gustu loija artu orduko daukazun miña eta erremordimentuak dinautsue,
bai, eztozula euretan aurkituko egiazko zorionik, ezin eurak kontentauko zaituezala. Non sumus Deus tuus.
Akabetarren ja, bada, esan egizue: zer usti dozue esan deutsuedan
Zeruko guztizko gloria eta zorionagaitik? Berba egin deutsuet, egija da,
bere ganian; baia dinautsuet, zer esan deutsuedana eta gizonak esan leijen guztijak eztaukela irudirik edo konparazinorik beragaz, izanik benetan guztiz diferentia guk usti eta esan ginaienganik. Baia orregaitik bere,
ezpalitz Zeruko gloria nik esan dodana baño geiago bere28, ez deritxazue egin biar dozuela zerbaist alegin bera alkantzetiarren? O baleukie
Infernuko kondenaduak, dino emen S(a)n Bernardok, pekatarijak orain
galtzen daben denporia! O zelan emon[go] leukeen mundu guztija!
26
27
28

Ostean erantsita: neurri bagako sabore ta gustua > neurri bagako sabore ta gustua, zein baño andijagorik eztago, ez pentsadu leike.
Idem: ulartuten > ulartu eragiten.
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Bada, pekatarija, galdu zendun pekatuagaitik glorijaren tesoru miragarrija, baia orain daukezu kontsuelutzat, ze gura badozu irapazi zinaike
penitentzija egiazkoagaz, konfesio on bategaz. Eta bada, munduko gustu zikinakaitik29, eta zeure izkune edo jeniñoa ez bentzietarren, eroaten
dozuzela pazientzijan egin deutsuen ofentsak eta injurijak, galdu gura
dozu zeure arimiaren eta gorputzaren zoriona? Jakin egizu: inok gatxik
edo ofentsarik egin badeutsu, edo beste gauzaren bat oker jazo bajatzu,
auxe berau da Jaungoikoak emoten deutsun kurutzia, beragaz alkantzadu deizun a neurri bagako glorija. Mundu onetan igaroten dirian trabaju eta neke arin eta laburrenak bere, irapazi eragiten deuskue glorijaren
neurri bagako pisua, zelan dinauskun Apost(oluak); eta zenbat geiago
kurutziak, zenbat geiago nekiak eta zenbat geiago emen egiten dozun
penitentzia eta obra onak, anbeste geiago eta geiago izango da beti irungo daben glo[ri]a. Aitu egiozu S(a)n Pedro Alkantarakoari, zelan agerturik S(an)ta Teresari il ezkero esan eutsan: «O zorioneko penitentzija, zeinek ain glorija andija irapazi eustan!».
Entzuzue bada, ja exenplutxu bat miragarrija benetan beragaz akabadu deiden. S(a)n Augustinen denporan Erromako dama guztiz andiki
bat Melania eritxana, ifini zan pentsetan gogoz Zeruko glorijen ganian;
eta pentsamentu onegaz ez bakarrik itxi zituzan gala guztijak eta enbreen delikadeza oi danak, baita bere asi zan mortifiketan edo nekatuten
gorputza asko Jaungoikoagaitik, eta ain modutan ze denpora gitxi barru
galdurik koloria, ez eban eretxitan leenago izen zana. Eukan osaba bat
dama onek Bolusiano eritxana, kontzientzia galduko gizona; egoan kanpoan bere lloba alan biortu zanian Jaungoikoaganako, eta ikusirik gero
etorri zanian ezenbere banidade baga, eta koloria galdurik, arriturik
esan eban: «Zer egin jako Melania ederrari?». Baija bertatik erantzun eutsan modu onetan damiak: «Zeruen amodijoak desegin dau, au da, Zeruko amodijoak egin dau ez ditela leena izan; desegin dau Zeruko amodijoak». Esan zituzan oneik berbok ain biguntasun eta gozotasun miragarrijagaz, ze eurak konbertidu eudien bere osaba, ain gogor egon
bazan leenago bere ze ez eudien beragan ezer egin S(a)n Augustin beraren abisuak. O ze zorionekua izango nitekian alango biortasunen bat
egin banendu zuben artian Zeruan ganian berba eginik! Zer egin jako,
itandu gura neuke, arako leenago izan dan andra desobediente, jolasetara emona, eta pelleburuzku konbersazinoetara […]? Zeruen amodijoak
desegin dau, egin dau ez dila lena izan. Zer egin jako arako beste gizon
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gazte aragizko30 pekatuan sarturik egon danari? Zeruen amodijoak desegin dau...
Eta atzera bazagoz onegaz guztionegaz oraindo, ikusi egizu geure
Erredentore maitia; ikusi egizu zenbat neke, zenbat biar, zenbat pena eta
tormentura emon zan alkantzetako zuretzat a neurri bagako gloria.
Orain bada, Jaun onek gura dautsue emon glorijau, eta zuetarik askok
eztaude gura. Baija nok, nok eztau gurako Jauna? Esan begit. Egon leiteke ain zoriontasun andikorik? O eta zenbat! Zenbatgaitik dino Jaun
onek bere Profeta Santuen aotik, itxi deudiala Bera izanik ur bizi gozuen
iturrija, eta joan diriala edaten mundu onetako ur loiezko pozu galduetara? Esan egidezu ezpabere, pekatari loija: gura zinaike Zeruko glorija,
bertako atiak itxiten deutsuzen konbersazinoa, adiskidatasuna eta
asmuak gura dozuzela? Esan egidezu bere, inoen gauzia biortu gura
eztozuna: gura dozu zuk eta gura izan zinaike a glorija, badakizu inoen
gauzia biortu baga eztagoala Zerura joaterik? Esan egidezu, zuk pekatari bengatibo, inok errazoe txarrik edo gatxen bat egin badautsu bertati
beste anbestegaz erantzun gura dozuna: gura izan zinaike olan erresurrekzinoko glorija betia izan bagarik, Jesuk(ris)to Jaun onen lagun bere
pasinoan, bere sufrimentuan? Ezta ja, bada, denporia egin degizuen Jaun
onen borondatia zeuben arimen salbazinoen ganian? Noz artian, bada,
jarraituko deutsazue munduko ustasunari, noz artian?
Baija, o Jesus maitia, ze maitegarriak dirian berorren etxeko egokerak! Ja neure arimiak gura dau deseo andiagaz joan berorren glorijeko
[...] santuetara. Baija, noz izango da, Jauna? Noz neure biotza permitiduko jat mosu emotia nigaitik zulatuak izan zirian oin santu orrei? Noz ifiniko dodaz neure ezpanak niretzat idigirik geratu dan amodiozko buler
orretan? Noz, noz emongo jat berorren oñen ondora jarritia betiko? O
eta balitz destierruko egun onein ostian berorren dultzura guztiko aurpegija gozetia! O neure biotzeko Jesus! Zer itxaroten dot Zeruan, eta
bada Luurrian zer ja gura izan neike? Zetan kontentadu neike luurreko
autsak, lurreko usteltasunak? Geratu dila mundu onetako ustasuna,
mundu onetako ezerbereza, bera estimetan daudien zorigaiztokoentzat,
bada niretzat, neure biotzeko Jaungoikoa, Berori izango da gozotasunezko partia eternidade guztijan. Egin nendun berorrena izateko, alan
neure biotza ezin artek artu dau berorregan deskantsadu artegino. O
edertasun atxinakoa eta barrija, zer belu amadu zaitudazan! Quan sero
te amabi! Zelan orain artian izan da ifintia neure begijak Luurrian,
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apart[a]urik neure Aita amodiozkoaganik, neure kontsueluaganik? O ze
deungero egin nenduan! Emon begit berorren biotzori negar egin deiden, eta esan deiden: Neure, etc.

30
VESPERTINO

SOBRE LA

MISERICORDIA

Viva Jesús, María y Josef
Misericordia Domini, quia non sumus consumpti,
quia non defecerunt miserationes eius. Lam. 3, 22
Anbeste maite izan eban Jaungoikoak mundua, ze emon eban bere
Seme Bakarra beragan sinistuten dabenik galdu ez din, ezpada betiko
bizitzia euki daien. Sic Deus dilexit mundum... Aramen, Krist(inauak),
gure Jaungoikoen ontasunaren mirari andija eta bere miserikordijaren
ezaugarri edo señale argijena. Emon deusku bere Seme Bakarra, bere
odolagaz garbituteko geure arimak eta abeniduteko estutasun andi
baten geu bere Aita Eternoagaz. Berau da Jaungoikoaganik artuten
doguzen grazija guztijen asikeria, eta pekatarijakaz Jaungoikoak dauken
miserikordijaren iturrija; miserikordija zein beti badauko bere, baia gaurko egun santua da noz guztijai opa deutsen ugaritasun edo frankezija
guztikoagaz. Gaurko eguna da noz aterarik bere erijotzia zala biterte
Demoninuak geunkezan menpetasun edo esklabutasunerik, ifini genduzan bere grazijaren libertadian; gaurko eguna da, nori aiturik esan biar
dogu Jeremias Profetiagaz: «Jaunaren miserikordijagaitik ez gara izan
betiko galduak, geure pekatuak merezi izen eben legez». Andijak izan
bazirian bere munduko pekatuak, ez dira, ez, gitxitu Jaunaren miserikordijak. Misericordiæ Domini quia non sumus consumpti...
Baia, zelan da ez aprobetxetia mundua Jaungoikoak egun onetan
egin eutsen miserikordijaganik? Zelan da, ze au miserikordijau berau
geure Salbazinoa egin biar leukiana, dala askotan egiten dabena gizonen kondenazinoa bere gaiztotasun edo malizijagaitik ikaragarrijagoa?
Au irakutsi legi adierazorik Aita S(a)n Augustinegaz pelleburu bi, zeinetan jausten dan pekatarija Jaungoikoaren miserikordijen ganian: batzuk,
dino dokt(ore) santuak, galtzeen dabe miserikordijaren esperantzia
pekatu egiteko; beste batzuk daukie esperantza edo konfiantza larregija, eta alan doaz pekatu egitera. «Jaungoikoaren miserikordijak dira guztiz andijak –dinoe oneik–. Gura dodanian neuk konbertidu eta konfesadu, parkatuko deust; eta alan orain zergaitik eztot egingo gura dodana?»
Quando me convertero dimittet mihi omnia; quare non facio quidquid
volo? Baia bestiak dinoe Kain zorigaiztokoa legez: «Ene pekatuak dira
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guztiz andijak, eztaukat ja nik zetan itxadon parkazinorik; eta alan zergaitik eztot egingo gura dodana?». Damnandus sum, quare non facio
quidquid volo? Biar doguz, bada, dino Santu gloriosuak berak, urrindu
geuganik bardin alde bijetati geure salbazinoen kontra doazan pelleburu bijok. Au egiteko dinodaz berba bi emongo deustianak sermoi guztijaren geija. Dinot bada lenengo, bildur guztiz andija euki biar dala Jaungoikoaren miserikordijaren konfiantzan pekatu egitian; dinot bere azezostian, itxadon biar dala Jaunaren miserikordijagan, bera eskatuten
dabenian batek ez ostera pekatu egiteko gogoagaz. Au da, eztau inok
Jaungoikoen miserikordijaren konfiantzan pekaturik egin biar, sermoiaren lenengo zatija; eztau inok Jaungoikoaren miserikordijagan deskonfiantzarik euki biar pekatua bijotzez itxi gura badau, bigarren zatija. Baia
onetarako adierazoko dot Esperantzako birtutia.
UT SUPRA
Misericordia Domini quia non sumus consumpti.
Guztizko egija da eztabela gura Jaungoikoak kondenadu diten pekatarija, [...] dinoana legez; baia ezin onetarik pekatarijak animu edo sendatasunik artu leike pekatu egiteko. Aitu egizue, dinautsuet Aita S(a)n
Augustinagaz, Jesukristogaz batera kurtzifikaduak izan zirian lapur bijak.
Batak bere erijoko orduan biorturik Jesukristogana artuten dabelako
Jesuk(ris)tok ordu beratan beragaitik bota eban odol preziosoaren frutua, sendatu edo animatu biar dala geure konfiantzia. Alterum asumpsit
ne desperares. Baia beste lapurrak, ikusirik ilten dala bere pekatuan,
ikusten dogula, dinot, zelan galdu eta kondenetan dan betiko Jesukristo grazija guztijen iturrijen alboan dagoala, lekzino ona emoten deusku
emendatuteko laarregizko konfiantzia. Alterum reliquit ne presumeres.
Zein euretarik gura dozue, zuek Kris(tinauak), jarraitu? Batak konfesadurik bere pekatua ezauguten dau Jesukristoen santidade edo inozentzija, prediketan dau bere jaungoikotasuna, eta aprobetxadurik Jesukristoen miserikordijaganik eskatuten dau au pekatuen egiazko damuagaz,
eta alan merezietan dau bere salbazinoa. Alterum asumpsit. Bestia dago
bere pekatuen damu baga, eztau aleginik egiten aprobetxetako Jesukristoen miserikordijaganik, eztau aleginik egiten aprobetxetako a denpora
bere lagunari legez Jaungoikoak emon eutsana, eta alan noz bere laguna dan salbadua, bera da betiko galdua eta kondenadua. Alterum reliquit ne presumeres. O Jaungoikoaren jakiturijaren aberastasun andijak!
Nok ezaugutu legiz bere asmu edo juizijoak? Eta nok igarri bere bidiak?
Baia exenplu oneik irakasten deuskue Jaungoikoaren promesak begiratuten deudiala bakarrik bere bijotzez biortuten dirian pekatarijai. «Baia

SERMOITEGIA

341

neuk bere itxaroten dot erijotzako ordua baño leenago penitentzija egingo dodala, pekatu or[du]en egiten badot bere; baia konfesaduko naz, eta
alan miserikordija itxadon neike.» Baia, o alan pentsetan dozun pekatari zorigaiztokoa, o errukigarrija, geroko penitentzian edo konfesinoan
aurkituko dozun miserikordija aurretuten bazaituz pekatu egitera! Jakin
egizu au dala ezaugarri andi bat ez zariala zu Jaungoikoaren miserikordija merezi dabenen[e]tarikoa, ezpada bere gorroto guztija izateko Infernuko ikaragarrizko garretan estal[du]a betiko.
Gatx egiten bajatzue au sinistutia, esan egidezue: juango balitz gizon
bat Errege[ga]na eta esango baleuskijo «Jauna, gaztia nazan artian, edo
orain ainbeste denporan, daukat ustija berorren arerijoakaz bat eginik
biziteko, eta nire biarrik badauke al daidan indar guztijakaz gerran ibiliko naz berorren kontra; baia gero neuk gura dodanian, edo ainbeste
denpora barru, itxiko ditudaz berorren arerijo oneik, eta berorregana
biorturik izango naz berorren adiskida andi bat. Konfiantza daukat
ezteustala orduan berorren adiskidatasuna faltaduko, bada da beti berori gizon on bat», zer usti dozue erantzungo leuskijola Erregek gizon azartu edo atrebidu oni? Artuko leukiala deritxazue geroko edo zartzaroko
adiskidatzat? Emongo leuskijo geroko adiskidatasunen berbia? Edozeinek esango dau ezetz. Bada, Krist(inauak), auxe berau egiten dau gero
penitentzija edo konfesinoa egingo dabenen konfiantzan pekatu egiten
dabenak. Orain berak uzentetan daben denporan Jaunaren arerijoakaz
bat eginik dabil; bere ordikerijagaz, pekatu loijagaz, tokamentu indezente bere bakarrian daukazanekaz, ostute eta gorrotoakaz, gerria guztiz
andija egiten dautso Jaungoikoaren Majestadiari, eta au ainbeste ze
pekatu bakotxagaz kruzifikadu gura leuke ostera Jaungoikoaren Seme
Jaungoikoa, S(a)n Pablo Apost(oluak) irakasten deuskuna legez. Rursus
crucifigentes sibimetipsis Filium Dei. Eta olan usti leike egingo deutsala
Jaungoikoak miserikordija? O zelan sinistu leikian ezetz!
Esan begit ezpabere: aurkituko dogu Eskritura Sagradu guztijan
exenplur[ik], irakutsiko deuskunik prometidu dabela inoz Jaungoikoak
bere miserikordija bere konfiantzan pekatu egiten dabenari? Ez,
Krist(inauak), ezta bat bakarrik bere irakutsiko; beti irakurriko da Jaungoikoaren miserikordija dala bere bildurra daukienentzat, Bera ametan
deudianentzat, alan Legeko Deuteronomion deritxan libruan, alan Dabid
Erregiak askotan eta ez guztijak esatiarren, alan Maria Santisimiak berak,
Miserikordiazko Ama bada bere, dino bere dultzura[zko] kantzinoian: Et
misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eum. «Ona da guztiz geure Jaungoikoa, miserikordija andikoa da pekatarijakaz bere», esango dozu. Egija da, eta au berau irakusten deusku Ebanj(eli)o Santuak.
Baia ikusi deigun ze pekatari dirian oneik: da Magdalena bat botaten
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dituzana gustu loi guztijak, eta biortuten dana penitentzijara denporaz;
da Zakeo eritxan gizon bat bere, bertati J(esu)k(risto) ezagutu ebaneko
biortuten dabena, inori kendu beutsen ezer eta geijago; da Mateo Apostolua izan zana gero, baia onek bere bertati Jesukristok geitu eutsaneko,
kenduten dau pekatua eta pekatuen okasinoa. Zara zu orain, pekatarija, onetariko bat? Onein bideti zoaz konfesad[u]ko zarien konfiantziagaitik aurretuten zarienian pekaturako? Bada, ez alan izanik eurak aurkitu
eudien miserikordia, ezin zu sendatu edo animadu zinaiz. «Ona da
–oraindo esango dozu– Jaungoikoa, miserikordiosua da.» Egija da, eta au
berau irakusten dau Eskritura Santiak; baia Jaungoikoagaitik dino Amos
Profeta Santuak egingo1 dabela errekak legez, eta eroango dabela
korrientia Egiptoko ibaijak legez. Baia ja dakizue ondo: errege guztijak
doaz berantza, eta eztoaz eurenetik inoz atzerantza. Baia orregaitik bere,
edozein erreka doa atzera topetan dabenian bera lotuteko enbarazuen
bat, zelan ikusten presa guztietan, eta zelan jazoten jakan, Eskriturako
exenpluakaz berba egitarren, Nilo deritxan Egiptoko ibai andi bateri:
guztiz korriente arinagaz doa itxasora au ibajau, eta zazpi ao egiten dituz
itxasoan jausteko; baia zarratuten dirianian, edo betetan jakazanian banku edo are-pilloakaz oneik agook2, biortuten da atzerantza, baia ain
modutan ze ezin geraturik bere otxinian urteiten dau alako kanpoetara,
guztijak uraz asetan dituzala. Au da, bada, laarregiko konfiantzia daukan
pekatarijari jazoko jakana. Au frutuau aterako daude ifini eudianak
euren borondatera Jaungoikoaren miserikordija, S(an)ta Brigidari adierazo eutsana legez Jaungoikoak; au frutuau, botaten dituezanak asmuak
penitentzija edo konfesinoa egiteko gero eurak gura dabenerako, bardin
zein balitz Jaungoikoaren miserikordija norberak gura dabenian idigiko
dan ate bat, eta ez ukatu legigun grazija bat. Au frutuau esan gura dot
atarako deudiala, au da, ez diriala Jaungoiaren borondatiagaitik kastigaduak izango, ezpada bizi izango diriala kastigaduak Jaungoikoaren
lenengo borondatiaren kontra, zeinek erreka guztijai bere izatez on egiten deutsen bat legez, gura leukez guztijak salbadu, baia atzera biorturik pekatarijen geiztotasun edo malizijagaitik biar dau artu bere inklinazinoen kontra dan bide edo korriente bat3.
Ai zuri, bada, pekatari konfiantza uts bat daukazuna! Ai zuri, egunerik egunera penitentzija atzeraturik itxoroten dozuna miserikordija zeuk
gura dozunerik! Baia, zelan itxaroten dozu? Jaungoikoak egin dau biar
dan guztija zeure salbazinorako: emon deutsu grazija Bera ezagututeko,
1
2
3

Geuk zuzenduta: egongo > egingo.
Alternantzia: ao / ago.
Ostean erantsita: korriente bat > bide edo korriente bat.
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erakutsi deutsuz bere miserikordijaren aberastasunak eroateko beregana, zematu zaituz bere juizijoren gogortasunagaz konbertidu zaitentzat.
Bada, onegaz guztijonegaz geratutia senduago pekatu egiteko, onegaz
guztijonegaz esatia oraindo zeure artian «Oraindo ez, emetik anbeste
denpora barru egingo dot penitentzija, ainbeste urte daukadazanian
urtengo dot pekaturik», zer da au ezpada batutia Jaungoikoaren gorrotoa, bere aserria eta bengaija agartuko danerako? Au da, esateko S(a)n
Paulo Apostoluagaz, au da desprezietia4 Jaungoikoaren ontasunen eta
pazientzijaren aberastasunak, zeintzuekaz geituten deutsun orain penitentzijara5; baia olan egiten dozuna da batutia Jaungoikoaren gorrotoen
[...]. Tesaurizar tibi iram.
(*)6 O eta idigiten badira orain geure aurrian Infernuko kalabozo ikaragarrijak! Ikusiko geunke orduan itandurik an dagozan zorigaiztoko arimai, zenbat izan dirian kondenaduak eta zenbat kondenetan dirian egunian-egunian alan penitentzija luzatutiagaitik. Ikusiko geunke, benturaz,
jausten diriala, (edur-matazak edurra danian legez), Jaungoikoaren miserikordijaganik aprobetxadu ez zirian arimak bere denporan. O ikaragarrizko gauzia! Bere erijotzako orduan Kurutzian egoala, parkazinoa
alkantzadu eben bategaitik, dakusguz Ebanjelijo Santuan galduten diriala guztiz asko Jesukristoen aurrian penitentzijako grazija baga. Alan jazo
jakan arako Pilatosek bere aginduz il egin zituzan jente guztijai7, tumultu edo alboroto bat eregi eudialako. Jesukristok berak erakutsi eban
euren zorigaiztoen miña, baija ain modutan, ze berau da asko ikaratuteko konfiantza uts bategaz bizi dan pekatarija. «Usti dozue –alan esan eutsien Jesukristok berak erri edo pueblu atako jentiai–, usti dozue oneik
il dirian zorigaiztokook izan diriala Galileako pekatari andijenak? Putatis quod hii præ omnibus Galileis peccatores fuerint? Ez, dinautsuet au:
penitentzija ezpadozue egiten, guztijok bardin galduko zariela. Non,
dico vobis: sed nisi pænitentiam babueritis omnes similiter habueritis.»
Bardin esan eutsien beste amazortzi8 persona torre batek jausirik azpijan artu eta il zituzanakaitik9: «Usti dozue eurak izan diriala Jerusalengo
guztijen artian zor geiago euki deudianak? Putatis quod et ipsi debitores
4
5
6
7
8
9

Idem.
Geuk zuzenduta: zeintzuekaz orain geituten deutsun orain penitentzijara > zeintzuekaz geituten deutsun orain penitentzijara.
Atal horretako hasiera oharra: Ojo. Ve el principio de esta parte en la última hoja,
antes de la vuelta de la página.
Ostean zuzenduta: arako Pilatosek il egin zituzan jente guztijai bere aginduz > arako
Pilatosek bere aginduz il egin zituzan jente guztijai.
Geuk zuzenduta: amazartzu > amazortzi.
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fuerint præter omnes homines habitantes in Jerusalen10? Usti dozue
oneik izan diriala geiago au merezi izan deudianak? Ez, baia dinautsuet:
ezpadaukezue penitentzija, guztijok bardin galduko zareela. Non, dico
vobis: sed si pænitentiam non habueritis, omnes similiter peribitis». Orain
bada, Kris(tinauak), oneik modu onetan galdu zirianok bere, ez dozue
usti itxorongo11 eudiala nozbaist penitentzija egitia? Baia, zer balijo izan
eutsien itxoropide onek? Bada noz gitxiago usti eudien izan zirian galduak. Baia auxe berau kasi Ebanj(eli)o guztijan J(esu)k(ris)tok irakasten
deusku; dinausku etorriko dala kontua artutera noz gitxijago geuk usti
dogun, dinausku etorriko dala zelan lapurra etorri edo sartuten dan etxe
baten, noz dagozan ardura gitxiagogaz etxekoak lotera emonik. Eta zer
irakasten deusku dontzella zoroakaitik12 berba egiten dabenian13 Ebanjelioak? Bost dontzella zoroen uzenian ulartu ginaikez kondenetan dirian
Kristinauak. Baia, o ikaragarrizko gauzia! Zergaitik geratu zirian galdurik
aek bost dontzellak? Zergaitik ez eudien merezidu sartutia Zeruko gloriazko bodara? Ez zirialako bere denporan etorri, tardadu eudialako zertxubaist munduko tratuan, Jesukristo Esposo maitiaren arretaz14 ez zirialako egon biar zan denporan. Laster tratu bat eginik biortuteko intentzinoa euki eudien, eta alan etorri zirian tratua egin eudianako; baia ez
eutsian ezer balijo izan orduan eurak gura eudianian etortiak. «Ez zaituedaz ezagututen», esan eutsien. Nescio vos.
Aramen, Kristinau entzulak, kondenetan diriaden Kristinaukaz bere
jazoten dana. Guztijai geijemoten eutsen15 bere grazijara Jaungoikoak,
baia ez eudialako bere denporan erantzun, egin zirian erreprobu edo
kondenaduen artekoak beti izango zirianak. Batzuei geijemon eutsien
bere gaztetasunian grazija geijago emonik beste batzuei baño orduan,
baia ez eudian erantzun orduko grazijari, itxi eudien gerorako euren
konbersinoa; baija ez eudien orduan merezidu grazija gitxitutia baño,
eta alan kondenadu zirian, ez eudialako bere gaztetasunian Jaungoikoaren geijari erantzun. Beste batzuei geijemon deutse Jaungoikoak Konfesino Jeneral egiteko, onetarako gei andijak emonagaz euren bijotzetan, irakutsirik ze errez izango zan egitia urlija konfesoriagaz, beste batzuk bere egin eudiala, baia itxi eudien beste denpora baterako; baia ez
eudien merezidu orduan Jaungoikok entzun leizela, eta alan egin zirian
kondenadu edo erreprobuen artekoak. Au da egija, Krist(inauak): Jaun10
12
13
14
15

Alternantzia: itxadon / itxaron / itxoron.
Jatorrizkoan: zoroakgaitik.
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goikoen grazija bagarik ezin obra onik, eta gitxiago konfesino onik edo
bijotzeko konbersinorik egin leijela. Baia Jaungoikoak ezteusku bere
grazija emoten denpora guztietan bardin; dagoz denpora batzuk zeintzuetan joten gaituz geiago eta geiago, baia galduten badoguz oneik
okasino ederrok, ukatuten deuskuz gero alango grazijak, eta onetarik
dator kondenazinoa. Bein geijemon eutsien Apostoluai J(esu)k(ristok),
eta ezpaleude orduan erantzun, egun bat bakarrik atzeratu baleude,
eztakigu zer jazoko zan euren salbazinoen kontuan. Bada, zer dakigu
jazo zala Ebanjelijoak dinauskun etxeko buruak edo nagosijak bere konbi[te]ra geijemon eutsienai? Jakin deigun baije leenago, kontu edo exenplu edo parabola onek ulartu edo signifikadu egin gura deuskula Jaungoikoaren geija bere glorijerako egiten deuskuna guztijoi. Baia, nor ezta
ikaratuko berak dinauskunagaz? Bein bakarrik dinausku geijemon eutsiala, eta orduan eskusadu edo atzeratu zirialako, ez eudien geijago
merezidu geitutia etxeko buruak; eta alan geratu zirian betiko sartu baga
misteriozko konbite atara. Nemo virorum illorum qui vocati sunt gustabit cænam meam.
Baia, zer ora[in] entzuten dozu onegaz, pekatarija egunerik egunera
penitentzija luzetuten dozuna? Eztozu onetan aituten zeure kondenazinoa? Orain Jaungoikoak geijemoten deutsu: joten deutsu zeure bijotzeko kisketa egin daizuntzat konfesino on bat, apartadu zaitezala au edo
beste pekatuen okasinorik; joten zaitu zeure kontzientzijan biortu daizuntzat16 a edo beste gauzia ostu dozuna edo deungero irabazi dozuna,
kendu daizuntzat zeure gorputzagaz loikerijak egiteko daukazun ekandu zitela... Alan orain Jaungoikoak geijemoten deutsu; bada orain atzeratuten bazara, eskusarik ifinten badozu, gerorako itxiten badozu egitia
Jaungoikoaren geijak aginduten deutsuna, esanik «Ainbeste denpora
barru, au edo beste tratuau egin ezkero, ainbeste urte daukedazenian
biortuko naz Jaungoikoagana», zer dakusu esan deutsun Ebanjelijoko
exenpluetan ezpada zeure kondenazinoa? Bada olango eskusak edo
obagoak esan leikezenakaitik17, ez zirian sartu gloriazko konbitera bertara geituak izan zirianak.
Zelan bada, pekatarija, ifiniko dozu orain miserikordijako konfiantza non daukazun zeure kondenazinoen18 bildur izateko gauza edo
motibu andijena? Zeu kondenaduen artekoa izango zarien señale bildurgarrizko bat, zelan dan askotan penitentzija artutia Jaungoikoak geijemoten deutsunian zeuk gure dozunerako, baita bere pekatu egin
16
17
18
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konfesadurik parkazinoa edo miserikordija[n aurk]ituko dozun konfiantziagaitik, oneik bildurgarrizko señaliok Jaungoikoaren gorrotoa [da]kardenok izango dira zure ariman miserikordijaren konfiantza eregiko deudianak? (...).
O ze engañu andijan, bada, bizi zarien, pekatarija! Usti dozu daukezula konfesetako edo penitentzija egiteko intentzinoan zeure salbazinoen prenda seguru bat, eta au berau, au seguridadiau da Jaungoikoak
pekatarijai permitidu leijon kastigu ikaragarri bat; beronegaz kondenadu
dire Infernuan dagozan Kristinau geijenak, guztijak ez badire bere, eta
beronek egiten dituz anbeste kondenadu denpora guztietan. Bai,
Krist(inauak); ez egizue usti, ez, olango konfiantza utsagaz bizi dirianak
konfesadu arren erijotzako orduan salbetan diriala guztiz asko. Baia,
zelan dinot nik guztiz asko ez diriala salbetan, geijago gauzia estutu
baga? Ain kasu egiten dabe Eleizako gure Santuak azkenengo denporan
egiten dan konfesinoagaitik, ze dino S(a)n Aug(ustinek) azkenengo gaixotasunen premiñan dagoala eskatuten badau batek penitentzija, ez
deutsagu ukatuten, au19 da, absoluzinoa emoten jako, baia ez dogu usti
urten dabela disposizino onagaz bizitza onetara; penitentzija emon
ginaike, baia ez seguridadia. Eta onetan doaz guztiz batera edo konforme Jaungoikoak penitentzija atzeratuten daben pekatarijari egiten deutsen zemakuntziagaz. Berak dinotso pekatarijari: «Geitu neutsuen, eta
ezenduen erantzun gura; zabaldu nenduzan neure eskuak, eta ez jatan
jaramon. Bada Neuk bere barre egingo deutsuet erijotzako orduan, burle egingo deutsuet jatortzuenian bildur zenduen gauzia». Quia vocavi, et
renuistis; extendi manum meam, et non fuit qui aspiceret... Ego quoque
in interitu vestro ridebo. (Prov. 1) Egija da izan leitekiala konfesino ona
ordukoa bere, eta salbadu leitekiela pekatarija, baia ze gatx dan, eta
baratxezko gauzia, irakutsi gura deutsue entzun dozuezan gauzak. Onetarako esango deutsuet orain exenplutxu bat.
Gureso santuen bizitzetan irakur[ri] da, ze egoala erri baten dontzella bat noen aitia zan guztiz ona, baia modu bardinian bere ama zan
andra guztiz gaizto bat. Aitiak bere ontasun guztijagaz bere euki zituzan
atsakabe edo desgrazija txit asko; eta il zan bere gaztetasunian, erijotza
gogor bategaz, sazerdoten laguntasun eta Sakramentu bagarik, eta ainbeste abazuze, turbonada, oñazitu eta zentella arteko ikaragarrizko denporan, ze bere gorputza euki biar eudien iru egunian etxian ezin eroanik eleizara. Ilik modu onetan dontzella aren aita, ama inoz baño geijago emon zan guztija munduko dibersino eta gustuetara, eta bizi izan zan
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zartzaro andi bateragino ezer bere sentimentugarrizko gauzarik ikusi
baga, kontentu andijetan mundurako; eta au gitxi oraindo dala bere, erijotzako orduan arturik Sakramentuak, eta azkenengo arnasa sazerdotien
asistentzijagaz emoten e[bala] akabadu eban bere bizitza sosiegu andijan, eta bere gorputzari bere emon jakan lurra hondra bardinagaz. Ikaraturik, bada, alabia bere aitiaren neke, atsakabe edo desgrazijakaz, baita bere geijago bere erijotza bildurgarrijagaz, eta beste aldetik ikusirik
zelan bere amak bizitza gaizto bategaz euki eban Santa bat[en] erijotzea,
eskatuten eutsan Jaungoikoari emon leijola bere bizitzea beria lango erijotza bat eukiteko. «Baia onetan nengoala –alan kontetan eban gero
berak jazo jakana–, onetan nengoala pentsetan, loak artu nendun eta
agartu jatan gizon bat bildurgarrizko aurpegi bategaz. ‘Eta zer pentsamentu dira –esan eustan–, zer pentsamentu dira zeure buruan darabiltzuzenak? Erdu nigaz eta erakutsiko deutsut non dagozan zure guresoak.’ Artu nendun eskutik eta eroan nendun jardin guztiz andi batera,
baia ain ugarija eta ederra ze enendun bera langorik inoz ikusi. Emen
ikusi nenduzen personaje asko eguzkija[k] legez argi egiten eudianak;
erakutsi eustan bere neure aita, zein bertati etorri zan neugana. Ainbeste gustu artu neutsan mirarizko leku ari, ze erregu edo eskari asko egin
neban bertan itxiteko. ‘Baia ezin izan leiteke orain –esan eustan–, ezin
oraindo izan liteke. Ene bizitzia jarraituten badozu, denpora gitxi barru
etorriko zara zu bere miragarrizko gozaera oneitara.’ Orduan lenengo
agertu jatan gizonak: ‘Goazan –esan eustan–, goazan zure ama ikusten’.
Eroanda onetarako etxe edo leku itzal eta ilun batera, entzuten nenduzan alde guztietati dedar errukigarrijak, eta ikusten nenduzan espantagarrizko edo ikaragarrizko figurak. Begiraturik, bada, bildurrez ikara
nengoala alde guztietatik, ikusi nendun ikaragarrizko suzko laba andi
bat, eta bertan neure ama demonino askoen artian, maldezietan egoala
bera jaijo zan eguna eta ainbeste gustu zitel euki zituzan ordua. Arriturik geratu nintzan, eta esan neutsan: ‘Neure ama, ezan konfesadu, bada,
erijotzako denporan? Ez zituzan artu Sakramentu Santuak, eta ez eutsien
ordu atan lagundu sazerdotiak? Zelan bada, aurkituten da orain tormentu onein artian?’ ‘Egija da konfesadu nitzela, baija izan zan biar dan
damu eta propositu baga, eta alan nago kondenadarik betiko irungo
daudien ikaragarrizko tormentu oneitara.’ Orduan esan eustan20 lagunduten eustan gizonak: ‘Ikusi dozu? Egizu, bada, orain gura dozuna’. Eta
au esanik bakarrik itxi nenduan. Instante edo momentu beratan irazartu nitzan gedar andi bat emoten nenduala, eta artu nendun gogo sendo
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edo firme bat jarraituteko neure aita onaren bizitza ona, eta ez neure
ama gaiztoena.» Auxe berau, bada, egin biar dozue, neure entzula maitiak, gura badozue inondik bere salbadu zeuren ariman; bada geratutia
zeuben pekatuetan gero egingo dozuen penitentzijan itxoroten dozuen
miserikordijagaitik, pekatu egin oraindo konfesinoan zeuk gura dozunian parkazinoa aurkituko dozun konfiantziagaitik, izango litzateke zeure kondenazinoa gura izaitia, bada auxe da bide arteza nondik joan
dirian eta nondik doazan kasi geijenak Infernura. Baia alan oraingino
izan bada, biortuten bazaree oraintxeganik Jaungoikoagana pekatuen
damutasun andi bategaz, ez zaree oraindino galduak beste asko izan
dirian legez, ez zare oraindo galdu dirianen artekoak Jaungoikoak egin
gura deuskun miserikordijagaitik. Misericordiæ Domini quia non sumus
consumpti. Zuokaitik21 eta pekatari guztijokaitik22 etorri zan Jaungoikoa
mundu onetara eta erijotzia igaro eban; gaurko egunian ez egizue, bada,
galdu miserikordija arkituko23 dozuen itxoropide edo esperantzia, bada
eztaude utsunik euki Jaunaren miserikordijak. Quia non defecerunt
miserationes ejus. Aramen berbatxu bigaz akabaduko dodan [...].
BIGARREN ZATIJA
Gura badozue, bada, entzule maitiak, a[l]de egin pekatua zeuben
biotzerik, gura badozue oraintxeganik asi bizitza barri bat, bada oneikaz
bakarrik dot orain sermoa24 guztija; zergaitik gura deudianak oraindo
pekatuetan geratu beste denpora baten egingo daudien konfesinoa edo
penitentzijaren konfiantziagaitik, eztaukie olan dagozala zer itxadon
miserikordija, ezpada euren kondenazinoa baño. Baia zuek, zeuben
biotzerik biortu zarienok, eztaukezue, ez, zer bildur izan. Ez, Kristinaua,
ez; Jaungoikoa bera da ainbeste bider Bera aztu eta ofendidu badozu
bere, Jaungoikoa bera da zeu leenago billatu zaituzana. Au zeure biotzian zerbais[t] ezagutu zinaike, bai: zeure biotzian lenagoko gustu eta
dibersinoak itxi daudien ustasuna, zeure kontzientzijan daukazun erremordimientuaren arra ezteutsuna bakian itxiten, leenagoko bizitziak
emoten deutsun naigabe edo disgustua, eta geiago. Leenago usti bazendun Kristinau on baten bizitzia zala gogorra eta orain ezagututen badozu dagoala kontsolazinoz eta biotzeko dultzuraz beterik, eta alan aurrian
ifinten bajatzu S(a)n Augustinari bere konbersinoko denporan ifini jakan
21
22
23
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Jatorrizkoan: Zuokgaitik.
Idem: guztijokgaitik.
Alternantzia: aurkitu / arkitu.
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lege, jakin egizue: au guztijau Jaungoikoaren eskuak egin dau zeure
bijotzian. Digitus Dei est hic. Zer gauza izan leiteke, bada, asko ja orain
ez emoteko zeu Jaungoikoaren zerbizijora, asirik bizitza barri bat? Ez, ez
zaituz atzeratu biar ez zeure argaltasun andijak Jaungoikoaren gauzetako, ez lenagoko ekandu geiztoak, ezta bere konfesino on bat egiteko
eukiko dozun nekiak, ez zeure argaltasunak edo atzerakuntze andijak
Jaungoikoaren gauzetarako; bada Jaungoikoak berak ezagututen dau
gizonen ezerbereza, zelan dinauskun ondo Errege Profetiak. Ipse cognovit figmentum nostrum. Berak datzau ondo berak egin edo formadu
eban bijotza; ezta aztuten ez gariala beste gauzerik ezpada autsa, eta
luurra, eta argaltasuna. Recordatus est quoniam pulvis sumus. Eta ez egizu usti zeuk bakarrik beste laguntasun baga gorde biarko dozuzela Mandamentu guztijak; alan balitz, guztijok atzeratu biar geunke sartuteko
Jaungoikoaren zerbizijoan, bada geuganik eztaukagu pekatua baño,
eztaukagu biar dan inderrik gauza onetarako. Baia Jaungoikoa bera da
lagun ge[u]gaz, Jaungoikoak berak emongo dau grazijaren biguntasuna
eta gozotasuna; eta alan geure arimiaren luurrak emongo dau obra onen
frutua, zelan dinauskun Profeta Santuak. Eta eztakusuz zenbat persona
zu baño benturaz argalagoak dabiltzezan Jaungoikoaren zerbizijoan poz
eta kontsolazino andijagaz25, eta munduaren zerbizijoan dabiltzezanak
baño atsegin geijagogaz edo alegriago? Ezin egingo dozu, bada, zuk ainbeste personak, gizon eta andra, baita dontzella guztiz argalak egin deudiana, eta orain bere poz edo alegrija guztijagaz egiten deudiana? Tu
non poteris quod isti, et iste? Bada, nondik dauke alegina oneik alan egiteko: edo eurenetik, au da, euren birtutiaganik, edo Jaungoikoaganik?
Zeugan konfietan dozulako jausten zara, zelan esaten eban S(a)n
Aug(ustinek) bere artian berba egiten ebanian konbertiduko zan denporan. Itxun zaitez, bada, Jaungoikoaren eskuetan, ez bild[ur]rik euki ze ez
zaituz largaduko.
Alan zeure lenagoko ekandu zitel edo gaiztoak bere ez zaitue ja ainbeste bildurtu biar. Eta egija esateko, zenbat bizitza eta ekandu deunge
edo geiztoenetan ebiltzezanak eztabe miserikordija aurkitu Jaungoikoaren aurrian, eta eztabe bere grazijagaz guztija bentzidu errez? Aragizko
pekatuan zikindurik norbait bildur bada ezin urratuko dituzala pe[k]atu
loi onen katiak, eztauko begiratu baño benturaz bera baño estuago katigaturik egon dirianak pekatu loi onetan aurkitu dabela miserikordija, eta
Jaungoikoaren grazijagaz urten daudiala prisinoe onetarik. Begiratu egizue onetarako Andra Samaritania, Dabid Erregia, eta ez geiago esatarren

25

Idem: andijagoan > andijagaz.
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Magdalena Santia, bada ez bakarrik Jesuk(ris)togana eldu zaneko merezidu eban bere pekatu guztijen parkazinoa, baita bere Jesuk(ris)tok
emon leijon gero bere Diszipuluai baño leenago amodijoaren ezaugarri
edo testimoninoa, eurai baño leenago berari agarturik biztu edo erresuzitadu zanian ilen arterik. Baia lotu al banaiteke onetan, o zenbat eta
zenbat ekarri al neikezan, pekatu zikin eta loi onen kate gogorrak leenago arrastradu dituezanak baia dagozanak orain pozarren ozta, mille
bendizino26 botaten konfesino on bat dala biterte kate gogor oneik urratu dituezan orduari!
Tratu deungetan sarturik bazagoz, eta inoen ondasun edo haziendiagaz aberastuten zariala, ikusi egizu ondo onelako jentien atzian ibili zala
geure Erredentoria ekarten bere Justizijako eta Mandamentuetako bideetara. Egija da biortu biar dala deungero irabazija, baia ez deutsu orregaitik beste alde bateti faltaduko Jaungoikoaren grazijak. Berak jantziten
dituz landaretako lorak, eta emoten deutsee axian dabiltzezan txoriginokoai biar daben alimentua; zelan faltaduko deutso bere amodijoagaitik
pobre egiten danari ifinirik beragan konfiantza osua? Ifini egizuz begijak, (ez esatarren ostera lapur bateri gaurko egunian erakutsi eutsan
miserikordija), Zakeo eritxan gizonen ganian, eta ezaunago dana S(a)n
Mateo Apostoluagan, zein onelango tratu deungetarik dakusgu eginik
Jesuk(ris)to beraren Diszipulu maite eta Apostolu andija. Baia ja usti dot,
pekatarija27, biortu gura dozula Jaungoikoagana. «Baia zelan izango da
–esango dozu orain– nik euki dodan biz[i]tza guztija memorijera ekartia?
Zelan izango da pekatu guztijak konfesetia zelan biar dirian miserikordija eta parkazinoa alkantzetako?» Auxe da askoentzat batzuetan Diabruen tentazinorik andijena; baie jakin egizu eztabela inok oraindo galdu Jaungoikoaren miserikordija memorije faltiagaitik. A! Eta biotza biorturik badaukazu Jaungoikoagana, ez dozu gauza errezagorik eukiko
egitia Jaungoikoak eskatuten deutsuna baño. Baia jakin deizuntzat, ez
deutsu beste gauzarik eskatuten, ezpada arturik zeuri deritxazun konfesore on bat, berak esaten deutsun denporan examinadu deizula al daizun moduan kontzientzija, ifinirik beste gauza pisutsu baten ifinten dan
arduria. Zer gauza errezagorik? Au eginik beste pekatu batzuk aztuten
bajatzuz bere, guztijakaiti28 miserikordija aurkituko dozu Jaun amoroso
eta bigun onegan. Guztijak, nai konfesaduak nai aztu jatzuzan guztijak
gald[e]tuko deutsuz, badaukazu guztijen damua ez pekatu geijago egiteko gogoagaz. Baia au berau eskatu egijozu miserikordiazko Jaun oni; au
26
27
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Idem.
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damu bijotzekoau, au bijotz barrijau eskatu egijozu Jaunari, eskatu egijozu guztiz sarri konfesadu baño lenago, bada geuganik ezin euki ginaike. Ezteutsu ukatuko, ez. Eskatu egijozu bere sendatasun andi bat itxiteko lenagoko okasinoak..., eta geratuteko asten dozun bizitza barrijan.
«Eskatu egizue eta emongo jatzue», dinausku Aita maite onek.
O neure Jaungoiko ona! Ezauguturik olan berorren biguntasuna,
kantaduko dodaz, adierazoko deutsedaz munduari Dabid Erregiagaz
beti berorren miserikordijaren mirerijak. Misericordias Domini in eternum cantabo. Erdueze orain bada, pekatari guztijak, pekatuen astuntasunagaz nekaturik zabiltziezanak, erdueze zeuben deskantsuen billa.
Jaun onek guztijai geijemoten deutsue, beragan euki daizuen zeuben
arimen egiazko poza eta kontsolaziño benetakoa. Venite ad me... Zer
dauko zerikusi munduak emon leijon kontsolazino eta pozak, Jaungoikoagana biortu dan arima batek beragan aurkituten dabenagaz? Zeri
zagoz, bada, itxoroten, pekatarija, ez joateko oraintxe Jesukristoen
Kurutziaren ondora eskatuten miserikordija? (*)29
[HASIERAKO ERANSKETA]
Ecce nunc tempus acceptabile ecce nunc dies salutis. II Cor. 6, 2
Ainbeste maite izen eban Jaungoikoak mundua, ze emon eutsan
ber[e] Seme Bakarra, beragaz sinistuten dabena galdu ez diten ezpada
bai betiko bizitzia euki deijen. Sic Deus dilexit mundum ut Filium suum
Unigenitum daret, ut omnis qui credit in illum non pereat sed habeat
vitam eternam. Aramen, Krist(inauak), geure Jaungoikoen ontasunaren
mirari andija, eta bere miserikordijaren ezaugarri edo señale andiena.
Emon deusku bere Seme Bakarra bere odolagaz garbituteko geure arimak, eta abeniduteko estutasun andijan geu bere Aita Eternoagaz. Berau
da Jaungoikoaganik artuten dozuen grazija guztijen asikeria, eta pekatarijakaz dauken miserikordijaren iturrija; miserikordija, zein badauko
bere, baia denpora santuau da noz guztijai opa deutsen ugaritasun edo
frankezija guztizkoagaz. Orregaitik, Eleiza Santiak Ama onak legez ifinten deusku geure aurrian au denporau geure arimen osasuneko eguna
legez, aprobetxadu gaitezentzat beratan Jaungoikoak egin gura deuskun
miserikordijaganik. Baia, zelan da ez aprobetxetia mundua? Zelan da
geure salbazinorako izan biar leitekian miserikordijau, dala askotan geure kondenazinoa gogorragoa egiten dabena? Au zerbaist erakutsi legi

29
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adierazorik Aita S(a)n Augustinagaz pekatari askoen asmuak, zeintzuetan bere burua engañetan daben. «Jaungoikoaren miserikordijak dira
guztiz andijak, eztauke azkenik; biortuten edo konbertietan nazanian
bizitia gaiztorik beragana, guztijak parkatuko deustez. Bada, orain zek
lotuko nau ez egiteko neure gustuak?» Dum me convertero demittet mihi
omnia, quare non facio quidquid volo? Oneik dira pekatari askoen
asm[u]ak. Eta nor ezta arrituko ikusirik ze sosiegugaz geratuten dirian
pekatuan, eta gero egingo daben konfesinoak emoten deutsen miserikordijaren seguridade edo konfiantzia? Biar deutse, bada, onelango
pekatarijai erakutsi ze utsa dan euren konfiantzia. Dinot, bada, onetarako, gero beste denpora batian egingo dan konfesinoak pekaturako
aurretuten dabenak, ezt[au]kela nondik sendatu leitekian bere salbazinorako konfiantzan. Au errazoa bigaitik: konfiantza geizto onegaz geiago
desmerezietan dabelako pekatarijak Jaungoikoaren miserikordija, lenengo errazoia; konfiantza geizto au dalako geienez30 pekatarijak Infernura
eroan dituzan bidea31, errazoa bigarrena. Eta aramen sermoiaren gei
guztija. Aitu egizue bada.
Guztizko egija da, Krist(inauak), eztabela gura Jaungoikoak kondenadu din pekatarija, [...] dinoana legez, baia ezin onetarik pekatarijak
animu edo sendatasunik [artu] le[i]ke pekatu egiteko edo bertan biziteko. Aitu egizue, dinautsuet Aita S(a)n Augustinegaz, Jesukristogaz batera kurutzifikadu zituezan lapur bijak. Batak, bere erijotzako orduan biorturik Jesuk(ris)togana, artuten dabelako Jesukristok guztijokaitik32
orduan bota eban odolaren frutua, animadu edo sendatu biar dau geure konfiantzia. Alterum asumpsit ne desperares. Baia beste lapurrak,
ikusten dogunian ilten dala bere pekatuetan, eta Jesukristoen alboan
dagoala galdu eta kondenetan dala betiko, lekzino ona emoten deusku
emendatuteko larregiko konfiantzia. Alterum reliquit [ne] presumeres.
O33 Jaungoikoen jakituri miragarrija! Nok ezagutu legiz bere asmu edo
juizijoak? Nok igarri legiz Berak dituzan bidiak? Baia exenplu onegaz
bere ikesten dogu Juangoikoaren miserikordijen geroko promesak begiratuten daudiala euren biotzez biortuten dirian pekatarijai. «Baia neuk
bere itxaroten dot –(dino bertati pekatarijak)– penitentzija oraindo egingo dodala; pekatu egiten badot bere, baia konfesaduko naz, eta alan zer
daukat ez miserikordija esperetako, pekatuan bizi banaz bere?» Baia, o
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pekatari zoroa, ze zorigaiztokoa zarian alan pentsetan dozunian! Jakin
egizu, bada, onegaz desmereziduten dozula Jaungoikoaren miserikordija, eta egiten zariala indignu zugaz miserikordija Jaungoikoak eukiteko.
Jakin biar dogu onetarako, Krist(inauak), pekaturik grazijera arimia
biurtutea dala Jaungoiko guztiz poderosuaren obra miragarrijena, eta
alan eztago au kriatura argalen ez Aingeruen borondate bakarrien bian
bere. (*)34 Da, bada, Jaungoikoaren miserikordija andija, egiten dabena
noz gura daben eta nogaz gura daben. Miserebor cui voluero, et clemens
ero in quem mihi placuerit. «Egingo dot miserikordija nogaz dan neure
borondatia –dino Jaungoikoak berak–, eta eukikot piedadia nogaz deritxedan.» Alan, orain artian euki badau miserikordija Jaungoikoak pekatarijagaz, baia alan eginagaz geiago jaigiten bada35 pekatarija Jaungoikoaren kontra, merezidu dau errazoe onian Jaungoikoak egin deijen miserikordija geiago beragaz? A Kristi(nauak)! Zenbat miserikordija geiago
erakutsi eban beragana zuek eroateko, ainbeste dago aserraturik edo
ofendidurik zuen esker geiztoagaitik. Bijotz oneko persona batek errez
parkatuten dau lelengo egin deutsen36 ofentsia, bigarrenez egin deutsiena parkatuteko zerbaist neke geiago dauko, irugarrena ja parkatutea
neke andija dala usti dau. Alan Jaungoikoak egin badautsue miserikordija parkatutiagaz, baia burle egin badautsazue bere miserikordijagaitik
barriro eta barriro ofendiduagaz, nondik sinistu leike egin gurako deutsuela geiago miserikordija? (*)37
Esan egidezue ezpabere: juango balitz gizon bat Erregegana eta
esango baleuskijo «Jauna, orain gaztia nazan artian, edo bai ainbeste
denporan, daukat ustija berorren arerijoakaz bat egitia eta al daidan
inder guztijagaz berorren kontra ibiltia; baia gero neuk gura dodanian,
edo ainbeste denporagarrenian, itxiko ditudaz berorren arerijo oneik,
eta berorregana biorturik izango naz berorren adiskida andija. Konfiantzia daukat ezteustela orduan berorren adiskidatasuna faltaduko, bada
da berori gizon on bat», zer deritxazue erantzungo leuskiola Erregek
gizon azartu edo atrebidu oneri? Usti dozue artuko leukiala geroko edo
zartzar[o]ko adiskidatzat? Emongo leuskijo geroko adiskidatasunen berbia? Edozeiñek esango ezetz. Bada, Kristinauak, ak gizonak Erregegaz
legez, gura dau egin Jaungoikoagaz gero beste denpora baten egingo
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Hor gurutze bat ageri da, atal hasieran hurrengo ohar hau duela: Desde la cruz al
párraf[o].
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daben penitentzija edo konfesinoaren konfiantzan pekatuan bizi gura
dabenak. Orain pekatuetan bizi gura daben artian Jaunaren arerijoakaz
bat eginik dabil; bere maldizinoakaz, pekatu loijagaz, eskuka edo tokamentu indezente bere bakarrian daukazanekaz, inoen gauzak kendutiagaz, proximuen gorrotoakaz, eta beste olango pekatuakaz gerra guztiz
andija egiten deutso Jaungoikoaren Majestadiari. Bai, Krist(inauak); eta
au ainbeste egija da, ze pekatu bakotxagaz Diabruagaz bat egiten da
Jaungoikoaren kontra, eta gura leuke ostera kruzifikadu J(esu)k(ris)to,
S(a)n Paulo Apost(oluak) irakasten deuskun legez. Rursus crucifigentes
sibimetipsis Filium Dei. Eta alan mer[e]zidu dau egin deion Jaungoikoak
miserikordija?
«Jaungoikoa da guztiz miserikordijaz betia –esango dau benturaz
pekatarijak bere pekatuan sosieguz lotuteko–; pekatari and[i]jekaz bere
erakusten dau guztizko miserikordija.» Egija da, eta au berau irakasten
deusku Eskritura S(an)ta guztijak. Baia topaduko da38 bertan exenplurik, irakusteko prometidu dabela miserikordija bere konfiantzan pekatu
egiten dabenari? Ez, Krist(inauak), ez. Baia bai beste aldeti dinausku bertan S(a)n Paulo Apost(oluak), eztabela gura Jaungoikoak inok burlarik
egin deijon. Deus non irridetur. Quæ enim semineverit homo hæc et
metet. Eta alan, (aitu deigun ondo au, Krist(inauak)), bakotxak eregiten
dabena artuko dabela; au da, ondo egiten badau, ondo izango jakola,
baia dongero egiten badau, dongero izango jakala. Baia zelan izango leiteke au, norberak berak gura dabenerako baleuko bere borondatera
Jaungoikoaren miserikordija? Au izango leizteke pekatarijak burlezar
legez erabiltia Jaungoikoa. Baia egija esateko, ezeunke ustiko burle egiten deutsuela, emongo39 baleutsue persona batek matrailleko bat (gero
emongo deutsazuen parkazinoagaitik), gero parka eskatuko dauken
gogoag(a)itik? Eta zer, au egunian-egunian egingo40 baleutsue41 zeuk
onak zarielako42? Bada au egiten dau pekatarijak ofendiduten43 dabenian Jaungoikoa bera miserikordiosua dan konfiantziagaitik. Eta alan,
nondik esan leike44 egingo deutsela Jaungoikoak miserikordija? Elizteke
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Geuk zuzenduta: emoten > emongo.
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au moduren baten izango deungero ereginik ondo kojidu edo artutia? A
neure Krist(inauak)! Munduko jente geijena dago errakuntza edo engañu guztiz andi batian salbazinoko kontuan: usti daude biortuko diriala
Jaungoikoagana eurek gura daudienian. Alan, askok itxiten daude euren
konbersinoia edo bizitza onera biurtzia erijotzako ordurako, ustirik
orduan akto kontrizinoko bategaz salbaduko diriala; beste batzuk itxiten
daude beste edade baterako, ustirik oraindo gaztiak diriala eta edade
nagosijagoan obato zerbiduko deutsiala Jaungoikoari, eta orain aprobetxadu biar jakiezala munduari; beste asko bein pekatuan jausi azkero,
eztaude arreta edo erreparurik ifinten aurrera pekatu egiteko, esanik
bardin daukiela guztijakaitik45 bein zer konfesadu, eta bardin Jaungoikoak parkatu[ko] deutsiezala asko zein gitxi. O errakuntze eta engañu
negargarrija! Zenbat daroazuz zuk Infernura? Bai, auxe da nondik joan
dirian kondenaduak Infernura46. (*)47 A neure entzule maitiak! Au alan
balitz48, ze burla eta barre eleuskijoe egingo49 Jaungoikoari bere kriaturak? «Pekatu egiten dot –(esango leuke irribarreka pekatarijak)– neuk
gura izan50 dodan artian, eta orregaitik bere zer gauza deungarik etorri
jat? Peccavi, et quid mihi accidit triste? Egin dot gura izan dodana, eta
orregaitik bere salbadu naz, zorionekua naz.» Baia ez, eztautso asmu
onek ondo urtengo pekatarijari, bada eztau gura Jaungoikoak burle egin
deijon pekatarijak. Deus non irridetur. Bakotxak artuko dau erein51
da[bena].
(*)52 (Desengañadu zaitieze, bada, neure Kristinauak; (*)53 gure konbersinoa edo bizitza onera biurtzia da Jaungoiaren grazijen obria. Egija
da gure borondatiak bere egiten dauela54 grazijagaz batera, baia ez da
ezer borondatia bakarrik. Au da Fedeko Egija. Bardin zein itxasoko ur
guztija ez da asko berez egiteko perla bat, Zeruak biar dan inontzagaz
ezpadau onetara lagunduten, alan izate guztijen alegina ezta55 berez
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Jatorrizkoan: guztijakgaitik.
Ostean erantsitako esaldia.
Testu barruko oharra: Au da bigarren puntua.
Ostean ezabatuta: Au alan balitz, eztakizue > Au alan balitz.
Ostean erantsita.
Idem.
Alternantzia: eregin / erein.
Atal honetako hasiera oharra: El inmed(ia)to párrafo es continuación del
párraf(o) segundo.
Hor gurutze bat ageri da, atal hasieran hurrengo ohar hau duela: Se comienza de
la cruz.
Ostean zuzenduta: dau > dauela.
Idem: ez > ezta.
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asko ez bakarrik egiteko akto kontrizinoko bat, ezta obra on bat bere56
Zerua merezidu leiguna, Jaungoikoak bere grazijagaz lagunduten ezpadeusku. Eta ez bakarrik Jaungoikoaren grazijak lagundu biar deusku
esan dodana legez obra onerako, baita bere irezartu biar dau ge[u]re
borondatia, bada osterantzian lo egongo da pekatuan, edo bai ezta
mobiduko obra onerako. «Geijemongo deust, eta erantzungo deutsat»,
esan eutsan Jaungoikoari Job Santuak, irakasten deuskula onegaz gure
borondatia dala leza mutu bat, edo geija biortuten daben arri bat legez;
bada ezta[u] erantzungo arri bizijak, boza edo geija beragana ezpada leenago elduten.
Orain bada, neure Krist(inauak), ez egizue usti Jaungoikoaren grazia57 geure konbersinoa egingo dabena dala iturriko ura legez, noz geuk
gura dogunian joan geitekezan bera artuten; da Zeruko eurija Jaungoikoak biralduten dabena noz gura daben eta non gura daben. Munduko
jakintsu guztijak, aberats eta errege guztijak baturik onetarako bere, eztira asko Zerurik eurija ekarteko eurak uzentetan daben egun baten edo
bestian. Alan, bada, Jaungoikoaren grazija. Grazija, bada, (dino S(a)n
Paulok), ez da izango geure merezimentuakaitik58, ezpada grazijaz. Aitu
egizue ondo egi andijau, Krist(inauak)59, zergaitik ze pekatuetan loturik
dagozan pekatarijak gero egingo dabenen konfesinoaren konfiantziagaitik, alan egiten daude geijenian, usti baleude legez biortuko al60 diriala
euren borondatiagaz bakarrik.
Baia ezta oraindo au guztija, entzula maitiak. Jakin biar doguna bere
da, ze zenbat dirian pekatuak geiago, zenbat pekatu erantsiten dirian
lenago[ko]ai, anbat biar dala grazija geija[g]o konbertietako edo biortuteko bizitza onera personia. Alan begiratu ginaike: leien eskalasa bigunduteko asko diriala eguzkijaren arraijoak, baia eskalasa gitxika-gitxika
kristal egin bada, bera desegiteko biarko da mallu a[ndi] bat bere golpiakaz auts egin diten, ain gogor egiten da. Au gogortasunau artuten
dau pekatuak denpora luzian ariman egonagaz, baita bere bat bestiari
erantsijagaz. Alan adierazoten deutso Jaungoikoak berak pekatarijari
Jeremiasen aoti: «Zeure gaiztotasun edo malizijaren askotasunagaitik
gogortu dira zure pekatuak». Propter multitudinem iniquitatis tuæ dura
facta sunt peccata tua. O gauza bildurgarrizkoa61, Krist(inauak)! Ori [da]
56
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Ostean erantsita.
Idem.
Jatorrizkoan: merezimentuakgaitik.
Ostean aldatuta: Aitu egizue, bada, orain au irudi edo exenpluau > Aitu egizue
ondo egi andijau, Krist(inauak).
Ostean erantsita.
Geuk zuzenduta: bildurraizkoa > bildurgarrizkoa.
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an jazoten dana. Elduten danian gogortasuneko estadu onetara pekatarija, ez de[u] bigunduko grazija erregular edo ordinarijoz Jaungoikoak
emoten daben arraijo[ak]; biar da onetarako Jeremiasen aoti Jaungoikoak dinoen mallua. Verba mea quasi malleus conterens petram. Biar da
onetarako a grazija sendo eta andija, triunfante, edo pekatarija bentziduko dabena, S(a)n Augustinegaz geijemoteko.
Baia emongo deutso au grazija sendo eta andijau bere konfiantziagaitik pekatu egiten dabenari, eta konfiantza onegaz Jaungoik[o]ak geijemoten deutsenian erantzu[n] gura eztabenari? Ezta errazoe andija Jaungoiko[a]k ukatu deijon? Bai, Krist(inauak). Alantxe usti ginaike Jaungoikoak geijenez egiten dabela. (*)62 Bada persona on edo justuai
Jaungoikoak ukatuten badeutsee askotan denpora zatiren baten, edo bai
tardetan badau askotan denpora luzian egitian, gero egingo deutsiezan
grazijak, laster emonik ez deijen euki estimazino gitxi, S(a)n Aug(ustinek) dinoana legez, zelan sinistu ginaike63 botaten dituzala esan dodazan grazija andijak beraganik iges egiten64 dauden pekatarijen atzian? Ze
estimazino eukiko leuke orduan? Azezostian bere Jaungoikoak ukatuten
badautso batzuetan esan dodan grazija65 persona on edo justuari, bere
inderren edo bere buruen konfiantzatxu laar euki dabelako, emongo
deutso ain errez pekatari azartu eta grazijaren desprezijoa egiten dabenari bere konfiantza utsagaitik? Emongo deutso, dinot, erijotza ona egiteko eta ondo akabetako66 grazija, ainbeste bider ukatuten badautso zerbaist konfiantza biar eztana euki dabenari, beste aldeti ona izen bada
bere? Egija da, Krist(inauak), Jaungoikoa dala Grazijaren Jabia, eta edo
emon leiela nori gura daben edozein [senda]tasun edo anditasunian67.
Baia beste aldeti, izanik egija bere ez dabela68 zabaldu edo errepartiduten edozein modutan, ezpada neurtuten dabela guztija bere ontasun eta
jakiturijen neurri artezagaz, ondo sinistu ginaike ez deutsela emoten
ordinarijoko legez, edo geijenez jazoten daneti, bere konfiantzan pekatuan lotuten danari berak gura daben denporaragino, bere konfiantzan
pekatuak pekatuai erantsiten deutsiezanai, guztijak bardin Jaungoikoak
parkatuko deutsiezalako daukien ustijagaitik.
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Tartekatutako oharra: Ojo. [S]e salta atrás desde «Bada persona on edo justuai...»
hasta el párraf(o) 3: «Esan egide[z]ue ezpabere...».
Ostean zuzenduta: gi(...) > ginaike.
Ostean erantsita.
Ostean zuzenduta: askotan grazija andija > batzuetan esan dodan grazija.
Ostean erantsita.
Idem: eta edo emon leiela nori gura daben edozein [senda]tasun edo anditasunian.
Ostean aldatuta: ez dituzala bere grazijak > ez dabela.
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Baia, Krist(inauak), esango deustazue orain: «Eztaukagu edozein
denporan Konfesioko Sakramentua? Eztagoz konfesoriak edozein denporan prest artuteko pekatarija andijena bere?». Alantxe da, Krist(inauak). Eurekan ifini dau J(esu)k(ris)tok bere odolaren prezijo azkenbagia, garbituteko pekatarija elduten dan edozein ordutan, atxinako Piszinan legez; baia biar dau eldu pekatuen egiazko damuagaz eta
proposituagaz. Eta ain errez da au, egin algo dozue beti eta noz gura
dozuen?
[AMAIERAKO ERANSKETAK]
(*)69 Izen arren Jaungoikoa azken baga miserikordiaz betia, baia alan
orain esatarren b[a]dagoz bere miserikordijan gure ulartu-modurako
pausu edo gradu batzuk Berak señaladu dituzanak, zeintzuetarik ezta
aurrera igoroten miserikordija. Bai, neure entzula Krist(inauak). Jaungoikoak señalau dau denporia errukija edo miserikordija eukiteko pekatarijagaz, eta señalau dau denporia aztuteko pekatarija. Alan, Sodomako
eta Gomorrako urijen gaizkeri edo malizija bete zanian, eta ez zirianian
bertan aurkitu amar persona on edo justuak, Jaungoikoak ez eban entzun Abrahamek eurakaitik70 egiten eban eskarija. Kastigatu zituzan
botarik euren ganian Zerurik sua eta azufria; geratu zirian guztiz onegaz
ondaturik. Eskritura Sagradiak dakarguzan exenplu oneikaz ikasi ginaike zer jazoten dan pekatari askogaz. Jaungoikoak, bada, ja señalau dautso pekatarijari zenbat pekatu sufriduko deutsezan. Eldurik azkenengoa,
zarratu da miserikordiako atia beretzat geijago Jaungoikoak sufrietako;
biziko da benturaz oraindo pekatari ja mundurako, baia ja egongo da
illik Jaungoikoentzat. Aramen bada, Infernura joan dirianen kondenaduen bidia. O eta idigiko71 balira orain geure aurrian...! (*)72
Erdueze bada, oraintxe73 J(esu)kristoen oñetara; oraintxe da denpora ona, oraintxe74 da zuentzat salbazinoko eguna. Ecce nunc tempus...
Oraintxe, neure pekatarija, geijemoten deutsu Jaun onek; oraintxe joten
deutsu zeure biotzeko kisketa urten deizuntzat daukazun bizitze geiztorik, asi degizuntzat bizitza on bat. Joten deutsu zeure biotzeko kisketa,
69
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Hasiera oharra: Comienza así la seg(und)a parte del nuevo sermón predicado últimamente.
Jatorrizkoan: eurakgaitik.
Geuk zuzenduta: idigiten > idigiko.
Amaiera oharra: Sigue lo demás, etc.
Ostean zuzenduta: oraitxe > oraintxe.
Idem.
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baia ze biguntasun eta amodijo andijagaz, egin degizuntzat konfesio on
bat, bentzidu dagizun zeure pekatu loiak konfesetako daukazun lotsia.
Dago joten zeure kontzientziako atia apartadu zaitezan daukazun okasino geiztorik, biortu degizuntzat daukazuzan gauza ostuak. Bada, ez da
denpora idigiteko75 zeuk biotzeko eta kontzientziako atia Jaun maite
oneri? Eukiko dozu oraindo kanpoko inontza artuten Aite amorosoau,
zeure barruan eukitarren ainbeste diabru, edo bai euren obra zeure arimia betiko tormentura daroiena?
Au jaotzu itxarote[n], Jesus maitia. O Jesus nigaitik il zariena! O Jesus
neure esperantza eta konfiantza guztija! Enaude bildurtuten, ez, neure
orainginoko pekatu eta maldade guztijak bere, ez neure argaltasun andijak. Merezi izan badot bere milla bidar Infernua bere, librauko naz gaurganik berorregana biorturik egingo deusten miserikordiagaitik; enaz
izan beste asko legez betiko galdua. Misericordiæ Domini quia non
uamus comsumpti.
Bakarrik, bai, aek pekatarijak gura deudianak geratu oraindo pekatuan, itxor[or]ik beste denpora baterako euren egiazko konfesinoa edo
penitentzija, bakarrik bai oneik, dinot, bildurrak artu biar dituez; oneik,
dinot, dira, bakarrik dira zeintzuai ez jakie prometidu alan miserikordija. Zuri dinautsut, pekatari loija, eztozuna itxi gura a etxia non askotan
jausten zarien pekatuan, aren personiaren laguntasuna edo konbersazinoa nogaz euki dozuzan tratu edo berba loijak. Zuri dinautsut, ekandu
geiztoko pekatarija, eztozuna inoz kendu gura a ekandu zitela daukezuna esateko berba loijak eta biraoak, eztozuna [...] a ekandu zitela zeure
gorputzagaz loikerijako gustuak artuteko. Zuri dinautsut bere, inoen
gauzia artu dozuna eta eztozuna biortuten. Zuri, azkenengo konfiantza
uts bategaz bizi zarien pekatarija, esanik zeure artian: «Oraindo ezin itxi
neike pekatua; onerik anbestegarren denporan, ainbeste urte daukedazanian asiko dot bizitza on bat». Oneik, dinot, ezteudianak gura biortu
oraintxeganik Jaun onegana konfes(ino) on bat egiteko propositu edo
gogoagaz, eztaukie olan zetan itxadon miserikordija. Bada, zer jazoko
jake onai despreziadurik ontasunez beterik dagoan Jauna, ezpada jausitia bildurgarrizko justizijaz beterik dagoanen eskuetan, S(a)n Aug(ustinek) dinoan legez? Experieris justum quem contempsisti benignum.
Baia, o Jesus maitia! Egin begi Berorrek aprobetxadu ditela orain
artian alan izen dana bere, Berorrek gaur guztijai opa deutsen miserikordijaganik. Egin begi bere arako orain artian pekatuak lotsiagaitik konfe-
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Geuk zuzenduta: idigeto > idigiteko.
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sinoan esan ez dituzena bere, aprobetxadu ditela opa deutsen miserikordijaganik, konfesetako damutasunegaz bere pekatu guztijak. Au da
eskatuten deutsedan grazija. Eskatuten deutset bere olango pekatari
andijenentzat, ene oñetara badatoz emon deidela pazientzija geijago,
kariñu geiago, amodijo geiago. Eta zelan niretzat eskatuten dodan, eskatuten dot bere konfesore guztijentzat. Nik neure aldeti alan itxaroten dot
egitia berorren grazija lagun dodala.
Ea bada, pekatari andijena, pekatari izutuena, oraintxe dozu denporia, oraintxe dozu osasuneko eguna. Ecce nunc tempus acceptabile, ecce
nunc dies salutis. Zuri begire dago Jaun au amodijoz beterik. Nori beragana biorturik ez deutsez irakutsi bere miserikordiako erraijak? Baia, zer
da au? «Aztu leike ama batek bere erraijetako umetxu76 maitia? Nunquid
oblivisti potest mater infantem suum? Baia ama batek bere umetxua77
aztuten badau bere, ez zaitudaz nik aztuko. Et si illa oblita fuerit, ego
tamen non obliviscar tui.» O berba gozuak! Zer pekatari, munduan egon
leitekian andijena bere, bildurtu leiteke onegaz? Nor izango da atzeratuko dana Ama guztiz kariñosa bategana joateko? Eta nor Aita guztiz bigun
bategana? Eta bada, nora biortuko naz berorren bulerrera ezpada? Eztot
ja gura apartadu berorreganik. O neure Jaungoikoaren edertasun atxinakoa eta betikoa! Ze belu asi nazan Berorri ametan! Sero te amavi pulcritudo antiqua et nova, sero te amavi. Zelan izan da ainbeste denporan
egotia ene arimia apart[ad]urik berorreganik? Zelan izan da ainbeste
denporan Diabruagaz batera bizitia neure pekatuakaitik78? O zorigaiztoko ordua alan pekatu egin nenduna! Mundu guztijen aurrian, bada,
negar egingo dot Magdalena Santia legez, bada ifinirik berorren oñetan
dinot: Neure J(esu)k(ris)to, etc.
Gura izanik, neure entzule Krist(inauak), adierazo zubei artu dodan
obligazinoagaitik ondo jakin biar dozuezan Doktrinako gauzak, ainbeste ifini jataz neure aurrian, ze artez esateko neure zeregin bat izan da
guztijen arterik ondoen etorriko jatzuen elekzinoa egitia. Alan, itxirik
beste artu nenduzan pentsamentu batzuk, artu dot gogotzat adierazotia
gaur ugezabe eta ugezabandren obligazinoak euren kriadu edo otseñen
ganian, eta oneinak euren ugezabakaz.
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Jatorrizkoan: hume.
Idem.
Idem: pekatuakgaitik.

31
BORRÓN

DE LA DOCT(RI)NA SOBRE LAS OBLIGACIONES
DE LOS AMOS CON LOS CRIADOS, Y DE ÉSTOS CON SUS AMOS

Si quis suorum et maxime domesticorum curam non habet,
fidem negavit et est infideli deterior. I Tim. 5, 8
Esanik ja, bada, guresoak umiakaz1 daukiezan obligazinoe andienak,
dator bere etxeko buruak kriadu eta otseiñakaz daukiezanak adierazotia. Obligazinoe estua daukee ugezaba guztiak begiratuteko kriadu eta
kriadagaitik, bada dagoz euren gurasoen [or]de. Espiritu Santuak berak
dinautsee begiratu degizezala euren arimia legez, bada errukigarrizko
gauzia da, dino S(a)n Anbrosiok, ze dagoz ugezaba batzuk geiago begiratuten deudianak txakurrak aziteko, euren otseiñai irakasteko Jaungoikoen Lege Santia eta bildurra baño. Etxeko buruak euren kriadu eta
otseinakanako2 daukeezan obligazinoak dira: mantenimentua, instrukzino edo ikasibidia, eta biarra. Alan esan eban Espiritu Santuak. Dago,
bada, ugezabia obligazinoan emoteko kriaduai eta otseinai konbenidu
dan sustentua; baija au da gitxijena. Dago obligadurik bere egitia [ja]kin
deijen doktrinia; baita bere ez dituez ainbeste estutu biar euren biarrian,
onetarik gero osasuna galduko deben moduan.
Emetik agiri da, bada, pekatu egiten deudiela ugezaba eta ugezabaandrak, ezpadauka arduria euren kriadu eta otseinak dekijen doktrinia,
konfesadu eta komulgadu deitezan, meza [en]tzun deijen noz dagoan
obligazinoa. Eta S(a)n Pablo Ap(ostoluak) [dino], alango etxeko buruak
diriala deungiago infiel edo Jentilak baño. Si quis suorum et... Pekatu
egiten daude bere aginduten badautse ezer Jaungoikoen Legiaren kontra, zelan dan biar egitia domeka-egunian, ostu deigiela, eta alan... Pekatu egiten daude bere permitietan badaude bizi deitezala kriadu-kriadak
eurek gura daben moduan, eta alan kontu artu biar deutse nortzukaz
batzanduten dirian jaijegunetan, eta nora joaten dirian, eta zetan igaroten deudien printzipalmente jaijegun arrastegija. Ezta asko esanagaz
«Jauna, ez dot gauza deungarik entzun»; ez, azezostian kontu artu biar
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Jatorrizkoan: hume.
Idem: otseinakganako.
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dozu zeuk jakinagaz nora joaten dan eta nortzuekaz ibilten dan. Ardura
guztiz andija euki biar daude bere printzipalmente kriadu-kriadak etxian
erabatera daukiezanak, eragozteko euren artian biar eztan traturik edo
korrespondentziarik; alan, ezagutu orduko adiskidetasun zerbaisteko
esturen bat eta onelako señaleren batzuk euren artian, begiraturik gauzia, despedidu biar daude bata edo bestia, beste batzuei motibu edo
errazoia agertu baga. Gauza onetan ardura andija enkargetan deutsiet
ugezaba guztiai, bada etxe baten okasinoa eukitiak emoten dau pekatuaren pelleburu andiena. (*)3 Pekatu egiten daude bere ugeza[ba] eta
ugez[aba-andrak] euren kriadu edo kriadakaitik4 etxerik joan jakiezanian
deungero esaten deudianak, euren borondatien kontra urten deutsielako; eta euren faltak agartutiagaitik ezin topadu badaude ugezabarik,
daukie zer abonadu onetan daukien galtzaija, eta bere zer biortu euren
famia. Baija esango dau norbaitek: «Jauna, esan nenduna egija zan». Ezta
inporta; egija izan arren, faltia edo pekatua publiku edo agirija ezpada,
ezin esan leike. Baija beste artu gura daben ugezabiak itanduten badautsu, edo zuganik informadu edo jakin gura badau ze ekandukoa dan
kriadua edo otsaiña, esan zinaijo berari bakarrik sekretoan zelangoa
dan; baita bere ezaguten badozu ak kriadu edo otsainak kalteren bat
ekarriko deutsela artuko daben ugazabiari bere ekandu zitelakaitik5, ez
badago beste modurik zegaz eragotzi bere ugazabak eukiko daben kaltia izanik andija, esan zinaijo berari bakarrik, baija eztau onetan nastau
biar gorrotoak. Azkenian, pekatu egiten dau ugezabiak ezpadautso kriadu edo otsainari pagetan bere denporan soldatia, eta au da bere Jaungoikoari bengaija eskatuten deutsen pekatu bat, zelan dinoen S(a)ntiago Ap(ostoluak). Baita bere eztaude biar despedidu urteroz lenengoan,
ajusteu bazirian urtia kunplidu artian, ez eukirik onetarako motibu biar
danik, eta motibu edo errazoe baga botaten badituez; eta badaukie gero
onegaitik kalterik, zelan jazoten dan leenagorik ezpadituez kontuen ifinten ugezabia topadu deijentzat, daukie zer on egin ugezabiak euki daudien kaltia, au da, ugezabia topetan galdu dituezan egunak, eurak leenagorik ez abisua emotiagaitik daukiez zer abonadu...
Oneik dira ugezabien obligazinoak kriadu eta otseñentzat; baija
dator orain esatia bardin otseñen obligazinoak ugezabakanako6.
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Testu barruko oharra: Ojo.
Jatorrizkoan: kriadakgaitik.
Idem: zitelakgaitik.
Idem: ugezabakganako.
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Errespetuagaz, obedientzia eta fidelidadia[gaz], zerbidu biar daude
kriadu eta otsañak. Zerbidu biar deutsee Jaungoikoari euretan zerbietan7
dautsana legez, zer dan S(a)n Paulok esan ebana. Non ad oculum servientes... Gomuta izan biar daude ezala Jesuk(ris)to etorri mundura zerbidua izaten, ezpada zerbietan, Berak esan eban legez miragarrizko
exenplu onegaz: «Ez dira lotsatu biar bestiai zerbietan, ezpada ardura
euki biar daude, Jaungoikoari euren biarrak ofrezidurik, eurai jatorken
sarija ez galdutian».
Errespetora falt[ia] egiten daude ez dirianak atzeratuten esateko
euren ugezaba eta ugezaba-andrai (....)bako errazoiak; eta izanik au
gauza nagosijen ganian, pekatu mortala egiten daude, eta geratuten dira
parka eskatuteko obligazinoagaz. Pekatu egiten daude bere aek otsañak
zeintzuek eztabe eskrupulorik egiten esateko etxian igaroten dana. O
eta zenbat ots[ein] dagoz gauza onegaitik kondenazinoko bidian! Otseñen edo esklabuen artian dago kas(...) bat, esaten eban S(a)n Jeronimok, beti keja dagoana, eta zenbat geiago emoten jak[i]en, beti da gitxi
eurentzat. Alan dira asko. Neke andija da familija batentzat euki biarra
otsein batzuk, bada eureik diriala biterte etxian jazoten dan guztijak ja
ots egiten dau kallian, kriadak diriala ituxurak nondik doien bertara.
Onetan [da] kasi geienian murmurazinoko pekatua, bada esaten dituez
euren ugazaben faltak; eta orduan dauke obligazinoa biortuteko famia,
esanik aei personai nortzuei kontadu eutsiezan faltak, ez degiela kasurik egin urlija egunian esan eutsiezan gauzakaitik8, bada esan eudiala
deungaro, edo beste moduren9 baten, kendurik bestien buruetarik esan
eudien gauzia. Guztiz grabia da Jaungoikoaren aurrian murmurazinoko
pekatua, bada dino Espiritu Santuak obago dala uzen edo fama ona,
aberastasun andijak baño; eta alan kontu inoen bizitzak agertutian. Fidelidade eta obedientzija euki biar dabe bere euren zerbizijoan. Alan pekatu egiten daude otsañak emonagaz etxeko gauzak ugezaben lizentzia
baga; eta ezta ondo erantzuten esanagaz gauza gitxi lantzian emon daudiela, bada gaur emonagaz urdei-zati bat, bijar [...] bat, eta etzi edo beste egunian txorizoa, egiten da gauza grabia. Eta jakin biar daude geratuten diriala obligazino estuagaz biortuteko guztija, eta alan ez eginik,
edo soldatarik edo nondi al daijen, dagoz beti kondenazinoko bid[i]an;
eta au bardin da etxeko gauzak eurentzat gordetan badituez. Egija da
ogijan eta olango jateko gauzetan norberak ordu beratan jateko artuten
dituzanetan, eztagoala pekatu mortalik; baia ezta alan txokolatian, bada
7
8
9
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beste aldeti emoten badautse dirua, ezin txokolaterik kendu leike, eta
ezta bere kriadai jateko ez jakien emoten gauzetan.
Baia emen esango deustee askok: «Jauna, egija da kendu dodazala
eta emon dodazala bere etxeko gauza asko; baija zegaitik aginduko
deustez biortuteko, bada kontu eginik ez deustie pagetan biar neukien
soldatia?». Baija esan egizu: zeure borondatez ajusteu zinian daukezun
soldatia? Bada alan izanik, ezin geiago orain gura izan zinaike. Eztaukezu onetan zer dudarik ifini, bada alan dauko erabagirik Eleiza Santiak,
Inozentzio Amargarren[aren] aoti. Baija jakin egizue ezin inoz izan leitekiala zure soldatia asko, zapatatxu p[un]tak laster urratuten dirianak,
mantilla onak, eta gona eder zuri gustetan jatzuzenak erosteko eta printzesa bat legez jantziteko10. Obedientzien ganian, obedidu bear deutse
eure[n] ugezabai Jaungoi[koa]ren Legien kontra eztirian gauze guztietan;
bada izanik Jaungoikoaren Legien k[on]tra, eztautse obedidu bear, bada
onetan dirausku Eskritura Santeak Jaungoikoari obedidu bear deutsagula, ez gizonari. Ze obedientzia, ze humildade eta erre[s]peto bear deutsezuben otseñak ugezabai, irakatsiko deutsube exenplo onek. Erri batera eldu zan fama andiko predikadore bat, eta gura izanik uri atako otsain
[ba]tek entzun bere sermoia, eskatu eutsan lizentzia bere ugezaba-andreari.
Ukaturik onek, geratu zan deskontsolu andian. «O nire zorigeiztoa!
–esaten eban–. Eta eztot alkantzaduko entzutia Jangoikoaren berbia? A
Jauna! Emon begit berorren grazia, berorren borondatiagaz konformadu
naitian.» Onelan bere barruan berba egiten eban, bere begietan negaranpulubak irakusten ebala bere biotzeko sentimentuba. Baia, a! Ordu
beratan agertuten jako J(esu)k(risto), aurpegi guztiz bigun bategaz
dirautsela: «Zek minduten zaitu, eta zer gura [do]zu?». «Jauna –erantzun
eutsan–, asko entzun gure neuban Jaungoikoren berba santuba.» «Neuk
pre[di]kauko deutsut», esan eutsan Maisu amorosoak. O eta ze predikadorea, Krist(inauak)! «Aitu eizu –esan eutsan–. Gordeizuz iru gauze
oneik, eta alkantzauko dozu zorion andiena: esaten deut[su]ben birao
eta arrazoi geiztoetan ixilik egon zaite, neke eta trabajuetan eukig[izu]
pazientzia, ez egizu biortu gatx gatxagaitik. Au da sermoi guztia.» «Alan
gordekot, Jauna, bada geratu zaite kontsoladurik.» Au esanik, estaldu
zan bere begietarik J(esu)k(risto).
Agertu zan ja gero ugezaba-anrea11 sermoirik; eta bere betiko usura
asi zan agirika eta gedarrez, beragaz guztira isilik egoala kriadia. Onegaz geiago suturik señorea, eldu zan eskubak ifintera, guztia pazientzian

10
11
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eroaten ebala, bakarrik bere artian esaten eban: «zeure nekietan pazientzia eukigizu». «Zer esaten dozu, madarikatia, zer berba egiten dozu?»
«Nago gordetan, señora, entzun dodan sermoia, eta eztakit nik gordetan
badituz entzuten dituzanak.» «Bada, zer entzun dozu?» Esan eutsan jazo
zan guztia, eta señorea geratu zan beste baten eginik. Ikusi egizue,
bada, orain zelan egingo dozuen Jaungoikoaren agradua sueteko lapiko
eta tresna artian bere, humildadiagaz, pazientzia eta obedientziagaz.
Benturaz eleizan ez eban topaduko12 aek otsein onak Jesukristo zelan
agartu jakan suetian. Jakin deigun non dagoan obligazinoa, an dagoala
Jaungoikoaren agradua, eta oneri jatorkan glorija andija. Onen ganian
predikaduko deutsuet.
Fieldadiagaitik bere biar daude otseinak artez eta egijagaz ibili euren
zerbizijoko gauzetan ugezabakaz eta ugezaba-andrakaz; ez guzurra eta
abarra esaten dana legez darijoela, ja dala plazako kontuan, ja etxeko
zerbizijoko gauzetan. «Baia, aita, egija badinot ja ifiniko dot agirakan
señoria, errijeltia etorriko da; eta alan guzurregaz erremedijetan dot gauzia.» Baia erremedijo txarra da guzurra, eta azezostian Jaungoikoaren
ofentsia. Egija da eztala pekatu mortala ezpada inoen kalterako; baia
pekatu benial bat egingo dozu ez deizun señoriak agiraka egin. Beste
aldeti, bai egija esanik zeure buruen kontra bada bere, ezpadago beste
biderik guzurragaz baño gauzia erremedijetako, ze agradu andija emongo deutsazun Jaungoikoari berari, Maria Santisimiari, eta Aingeru Santuai! Eurak dira egijaren defentsore eta adiskida andijak, diabruak guzurren adiskida eta aita gogorrak diriana legez. Eta bada izanik gaur Aingeru Santuen eguna, esango deutsuet exenplu bat irakutsiko deutsuena
egija esaten esan biar danian, dirialako askotan eurek erremedijetan
daudienak egija esaterik datorren kaltia. Dakar Señeri beneragarriak
(Barzia jakintsuaganik), Konstantinoplako urijan egon zala leenagoko
gizon gazte noble bat, bere txikerretarik be[re] Aingeru Guardiari eutsan
debozino eta amodijoagaitik eukala Jaungoikoari eginik inoz guzurrik ez
esateko promesa bat; baldin zein alango adiskida bateri egin leijon gustugarrizko gauza andijen bat, zala alde egitia guzur edo faltsedade guztirik. Jazo jakan, bada, gizon gaztiari errijelta baten koleran suturik egitia erijotza bat. Izan zan au leku estaldu baten; eta alan ez jakinik inok
nok egin eban erijotzia, jarraitu eutsan leenago[ko] bizimoduari ezenbere nobedaderik egin baga. Baia izanik, (sinistu ginaikiena legez Jaungoikoaren probidentzijagaitik), erijotza egitia beste pekatu guztien artien
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usti leijena ezin ondo estaldu leitikiala13, zer edo zer eregi zan beragaitik; eta alan sospetxa guztiz arin batzukaitik14 egin eudien preso gizon
gaztia. Ez egoan bere kontra ez testigurik, ez pruebarik bere; eta alan ez
eban beste gauzarik egin juezak, ezpada itandu presoari egin beban
berak erijotzia. Zer egingo eban ordu onetan gizon gaztiak? Akusauko
dau bere burua? Baia, nok obligaduko eban onetara sospetxa andirik
bere kontra ez eukana? Ukatuko dau artez guztija? Baia au zan Aingeru
Santuen debozinoz guzurrik ez esateko Jaungoikoari eutsan promesan
uts egitia. Eztau estalduko, bada, gauzia, arturik onetarako berba illun
batzuk guzurrik esan baga? Baia ez. Gura ebana legez perfekzino guztiagaz egon15 bere berbara, «Egin beie nigaz –esaten eban bere artian–
gura deudiana, u[r]run egingo naz guzur guztirik», eta alan bertati juezen
aurrian erantzun eban: «Ni naz ill dodana». Ez eutsan ezer balijo izan
fidelidade ain andijak, ezpada beste (...)tien alegina andijagaitik emon
eutsien iduna ebagiteko sententzija. A gizon gazte [er]rukigarrija! Nora
eroan zaituz Aingeru Santuen debozinoz guzurrik ez esateko e[u]ki
dozun promesiak? Baia eztaukazue zer mindu, entzule maitiak, zergaitik
errazoa edo motibu one[i]kaitik16 kontentu gura dau il. Daroe alan erijotza emongo dauts[ien] lekura, jente guztiz asko adi dagoala; eta ja
azkenien17 eldurik iduna berdiguari emon biar eutsien denpor[ia edo]
instantia, enkomendetan da Jaungoiari18, eskatuten dau Aingeruen sokorrua denpora labur atan. O gauza miragarrija! Ja berdiguak eregi eban
ezpatia erijotzako golpia jaurt egiteko, noz berpetati agartu zan j[ine]te
guztiz eder bat bertan, eta oraturik berdiguaren besoa esan eutsen altu:
«Ez egizu jo, ostarantzian zeu ilgo zara». Lotu zan ikaraturik berdigua;
sendatu zan oste[ra] zerbaist, eta lau aldiz gogoratu zan ezpata-golpia
jaurt egitia, baia guztija al[per]rik. Azkenian guztija bildurturik, botarik
albo batera ezpatia urteiten dau arik. Adi egoan jentiak ez ebana legez
ikusten nok lotuten eutsan berdiguari besoa, u[sti] eban zala berdiguak
presoagaz egin eban tranparen bat. Alan, presoak il eb[a]nen aide bat
azturik J(esu)k(ris)tok agindu euskun karidadiaz, exeturik gorrotoaren
su madarikatuan, urten eban jente arterik berak berdiguaren ofizijo egiteko. Bai[a] ondo laster euki eban mesedetzat bertarik alde egitia, bada
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agarturik gogortasun geijagogaz jinetia bera, kendu eutsan ezpatia eskurik, esanik igoro[ko] eutsala erraijetati ezpazan lotuten.
Esan eban orduan presuak ze errazoagaitik egin eban konfesino
arteza, agarturik bere burua Aingeru Santuen debozinoz ez inondik
guzurrik esatiarren; eta19 oraindo sospetxa andirik berak egin ebala erijotza ez egoan denporan, eta alan ez ebala alango deklarazino batek
merezidu kastigurik. Alan bada, libre egin eudien ja lenago Aingeru Santuak libre egin ebana, eta arik laster artu eban erreli[ji]noko habitua. Eta
loturik aur[ren]tza Aingeru Santuen debozinoan, eta aurrengo guzurrik
ez esateko berak debozi[noz] Jaungoikoari eutsan promesan, lagundurik
errelijinoko bizitza on batek il zan aingeru bat20 bera legez bizi izan
zana. Esan deutsuet exenpluau; bada beragaz artu zinaije Aingeru Santuaren debozino andi bat, eta kendu zinaije edozein gauza erremedijetarren askok, ez bakarrik otseinak, baita otsein [ez] dirianak bere, guzurra esateko daukien ekandua. Azkenengo, otsein guztija[k] biar daudiena da pazientzija. Baia, nok biar eztau? Baia otseinak ezaugutu biar
daude etorri diriala etxe atara inoen borondatia egitarren, eta alan eurak
errazoia euki arren, baia euren errazoiari aurratu biar dala bere
nagosi[jaren] borondatia, ez izanik Jaungoikoaren ofentsako gauzarik;
bada alan izanik, geiago [obe]didu biar jako Jaungoikoari beste guztijai
baño. Orain sermoia aurrera eroateko biar da gra[zia]: Abe Maria.
[HASIERAKO ERANSKETAK]
(*)21 Egoala Santa Maria Oigniesoa erregututen bere ama defuntiaren
arimiagaitik, agartu jakan meza-denporan eta esan eutsan kondenadarik
egoala, bere familijan Jaungoikoaren Legia gorde zin ardura git[xi] euki
ebalako.
Pekatu egiten daude bere, guztijen aurrengo ugezabandrak beste
otsein ez dirian personaren batzuek, exenplugarri auzoko andra
pobriak, darabiltzienak ja etxia garbituten, erosten eta salduten, eta alango zerbizijoko gau[ze]tan, gero biar dauden sarija emongo. Askok kontu egiten daude aberats [di]rialako guztijak zerbidu biar dautsiala, eta ez
daude konturik ateretan zel[an] dituazala euren biarrak aek persona tristiak eurei zerbietarren; eta ala[n] ez gitxiten, emoten22 deutsee okasinoa
19
20
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euren aldeti artuteko milla eskrupulugaz, biar eztanai artu badaude edo
ez. Au guztija eragotziko daude ugezaba-andrak ez bakarrik pagadurik
justizijaz zor deutsiena, baita bere zerba[ist] geiago limosnaz eta karidadez.
Eztago gauza justuagorik au limosna[u] eta karidadiau baño kriadu
eta otseinakaz eldu dirianian zartzarora, bada jake euren zerbizijoan
emon dauden euren denpora onena, ez deiezan bota edo desenparadu
geija[go] ezin deben denpora[n]. Karidadiak eragingo deutse ugezaba [...]
euren otseinakaz, eurak otseinak balira gurako leukiana ugezabak egin
leioen; karidadiak eragingo deutse aginduten deutsiezan guztijak agindutia dultzuraz, biguntasunian eta agradu andijan. Eurak otsein balira,
eleuke gurako au. Et vos facite illis; alan egijozue, bada, zeuo[k]. Eta
benetan auxe aginduten deutse Espiritu Santuak: «Ez zaiteze iz[an] zelan
leoe batzuk legez, egiten zariela etxekoentzat terrible edo itzalak». Eta
San Paulo Apost(oluak): «Zuek ugezabak, erakutsijozue kriadu edo
otseinai estimazinoa, ez arturik gogortasunagaz; begiratu egizue eurak
eta zuok daukazuela Jaun bat Zeruan dagoana eta eztaben[a] personai
begiratuten». Guztija egingo dau karidadiak, onegaz sufriduko...

32
DOCTR(IN)A

SOBRE LA

VIRTUD

DE LA

ESPERANZA

Miserans miserebitur tui, ad vocem clamoris,
statim ut audierit respondebit tibi. Is. 30, 19
Zelan Jaungoikoaren Lege Santua gordetako biar da sinistu dagoala
Jaungoiko bat, onai emongo deutsena betiko glorija eta geiztoai betiko
tormentua, alan biar da bere itxaron Jaungoikoaganik betiko glorija norberen obra onen sarija legez. Esplikadu genduna legez lengo eguenian1
Fedia, orain dator bardin adierazo edo espliketia Esperantzako Birtutia.
Da, bada, Esperantzia birtute teologal edo Jaungoikoari begiratuten
deutsen bat, zeinegaz itxaroten dogu alkantzetia Zeruko glorija, Jaungoikoaren grazija eta geure obra onak diriala medijo. Eta beste modu baten
esateko, Esperantzia da konfiantza sobrenatural bat daukaguna Jaungoikoagan, bere miserikordija neurribagakoagaitik eta Jesuk(ris)toen merezimentuakaitik2, eginik guk geure aldeti bere sokorruagaz biar doguna,
parkatu deuskuzala3 pekatuak eta gero emongo deuskula Zeruko gloria.
Alan, Esperantzia da Jaungoikoak berak emoten daben doe bat, eta orregaitik esan dot dala konfiantza sobrenatural bat, bada ezin euki ginaike
geuganik. Esperantziaren motibu edo zimendua daukagu Jaungoiko
guztiz onaren promesetan, bada prometidu dabena legez Jaungoikoak
(emongo deuskula), Jesukristok gugaitik merezidu ebanagaitik, Zerua
irapazteko biar dogun grazija guztija, eta gero Zerua bera, alan itxaroten
dogu kunpliduko dabela, dalako guztiz ona. Emetik agiri da: Esperantzia birtutia izateko, eztogu usti biar geure indarrak diriala asko alkantzetako a betiko glorija Jaungoikoaren sokorru eta grazija baga; eta [ez]ta
bere emongo deuskula Jaungoikoak a betiko gloria geuk obra onak
bere sokorruagaz egin bagarik, ezpada biar dira batera bijak, grazija
Jaungoikoaren aldeti, eta obra onak bere grazijagaz eginak geure aldeti.
Iru gauza aditu biar dira Esperantzan: lenengoa, itxaroten doguna;
bigarrena4, zelan itxaroten dogun; eta irugarrena, noganik itxaroten

1
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dogun. Lenengoa, itxaroten doguna izan biar betiko glorija, eta bera
alkantzetako biar doguzan bi[t]erteko gauza guztijak; au da, itxaron biar
doguz Jaungoikoaganik aek gauza guztijak [z]eintzuek bagarik ezin
egin5 ginaikez Zerurako merituak eta Zerua alkantzadu. Oneik dira
Jaungoikoaren sokorrua penitentzija egiteko, pekatuen damutasuna,
bere grazijan perseberetia erijotzako orduragino, baita bere sokorrua
edo grazija edozein obra on egiteko; bada Jaungoikoaren sokorru baga
ezin obra onik egin ginaike, ezta esan bere Jesusen Izen Santua biar dan
moduan, Apost(oluak) irakasten deuskuna legez. Bardin itxaron biar
dogu tentazinoak bentziduteko indarra, eta eztabela Jaungoikoak permitiduko tentaduak izan gaitezan geuk bere grazijagaz sufridu al daigun
baño geiago, ze[l]an Berak dirauskun S(a)ntiago Apost(oluaren) aotik.
Baia jakin biar dogu orregaitik geuk eskatu biar deutseguzela Jaungoikoari, bada egija bada bere daukala prometidurik Jaungoikoak emotia
salbaziñorako biar doguzan gauzak Jesuk(ris)togaitik, baija Jesukristoren
grazijak ez jakuz komuniketan ezpada orazinoe dala medijo. Emetik
agi[ri] da bere, Krist(inauak), ze biar edo nezesidade andija daukagun
oraziño egiteko, bada bera bagarik ez jakuz emon bere ez pekatuen parkazinoa, ez damua pekatuena, ez tentazinoak bentzietako biar dogun
indarra. Onetarako dinausku Jesukristok berak Ebanjelijoan, eztaigula
inoz itxi oraziñoa. Eta au alan izanik, zer itxadon leije aek personak
egun guztija Jaungoikoari biotza altzadu baga igaroten deudianak? Zelan
bentziduko dituez tentazinoak? Gorputzeko janarija irapaztarren anbeste lan, anbeste biar egiten bada, zer egin eztogu biar arimeko janarijagaitik, zein dan grazija?
Eskatu biar deutsaguz, bada, Jaungoikoari sarri aek gauza guztijak
zeintzuen ganian daukagu esperantzia emongo deuskuzela. Bai,
Krist(inauak). Sarri ta sarri eskatu biar deutsagu ez gaizela itxi tentazinoan jausten; eskatu biar deutsagu parkatu deiguzela geure zorrak, geuk
geure zordunai parkatuten deutseguna legez. Baia onetarako ino[k] (...)
gatxik egiten badeusku, ezteutsagu geuk beste anbeste erantzun (...),
bada au ez litzateke izango zorrak zordunai parkatutia, ezpada (...) izatia; eta alan, ezin itxaron ginaike Jaungoikoak bere parkatu[ko] (...)
[geu]re zorrak, bada dinausku neurtu gaituzela Berak geuk bestientzat
da(...) (...)ijegaz. Ea[d]em me[n]sura. Eskatu biar deutsagu bere printzipalmente konfes(...) [g]agozanian, pekatuen egiazko damutasuna. Zenbat konfesino onen faltiagaitik ete dira [u]ts eginak? Bada guganik6 ezin

5
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euki ginaike, eta esperantza ziertua egiteko emongo deuskula Jaungoikoak, biar deutsagu Berari eskatu. Aitu egizue au, examina arin bat eginik eztozuenak besterik egiten konfesoren oñetara joateko; baita bere
aek personak, aek personak zeintzuek ustirik konfesinoen ontasun guztija dagoala pekatu guztiak esatian beste gauza baga, denpora guztija
emoten daude examinia egiten, eta batzueta[n] burua galduteko pelleburuagaz, baia eztabe denporarik emoten eskatuteko Jaungoikoari
euren biotzaren konbersinoia. Au da, Kris(tinauak), Diabruaren engañu
andija. Biotzaren konbersinoia, au da, pekatuen damutasuna ez pekatu
geiago egiteko proposituagaz, bakarrik egin leike Jaungoikoaren
eskuak, bada da gauzarik andiena eta il bat biztutia baño g[ei]ago, zelan
Eleizako doktoriak dinauskuen. Alan, konfesadu baño leenago zerbais[t]
denpora emon biar dogu eskatute[k]o biotz barri bat, zerbaist denpora
lotu biar gara pentsetan Jaungoikoaren ontasunian, edo bai Jesuk(ris)tok
igaro eban Pasino Santuan gure pekatuakaitik7, modu onetan bere grazijagaz artu deiguntzat pekatuen gorrotua eta damua. Zelan daukagun
esperantzia bere emongo deuskula Jaungoikoak bere grazijan iruteko
edo perseberetako doia, alan eskatu biar deutsagu biotzez bere grazijan
bizitzia akabetako doe andija.
Baita bere itxadon8 ginaikez Jaungoikoaganik, eta alan Berari eskatu, gorputza[ri] jatorkazan gauzak, zelan dirian osasuna, bere zereginetan urteijera ona, dezentzijag[az] bizitia igaroteko biar doguna, eta alango gauza onak. Baia oneik gorputzeko gauzok eska[tu] biar doguz Jaungoikoaren glorijerako eta geure arimiaren probetxurako badira9
kon[fe]sinoepian, bada alan ez diriala badakigu, eztoguz itxadon biar
Jaungoikoaganik, ez e[s]katu bere; eta orduan ukatutia Jaungoikoak da
bere miserikordija andi bat, dino S(a)n Aug(ustinek), zelan beste aldeti
autortia da bere justiziaren kastigu bat.
Esanik ja zer itxadon biar dog[un], dinot berba baten bigarrena10, au
da, zelan itxadon biar dogun. Itxadon biar dogu, bada, Jangoikoaganik
konfiantza osuagaz Jangoikoak egin leijela11, entzun12 gura gaituzela,
eta egin gura dabela gugaz miserikordija. Irugarrengo, guztija itxadon
biar dogu Jaungoikoaganik, noganik datozan doe kabal guztijak, eta nor
bakarrik dan gur[e] on guztijen iturrija. Baia orregaitik bere, ez jaku era-

17
18
19
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Idem: pekatuakgaitik.
Alternantzia: itxaron / itxadon.
Geuk zuzenduta: badiran > badira.
Idem: birragenoa > bigarrena.
Ostean zuzenduta: leijena > leijela.
Ostean aldatuta: egin > entzun.
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gozten itxorotia mesederen bat a[l]kantzetia Santu eta Santak diriala
bitertekoak, eta alan guztiz da probetxosoa eskatu[tia] Santu eta Santai
alkantzadu deiguela biar doguna; eta guztijen artian Maria San[ti]simia da
noen bitertekoz asko itxaron ginaiken. Alan irakasten deusku Eleiza
Santiak. Baija onetan diferentzija bat dago zer aditu, eta da Jaungoikoaganik itxaroten dogula, grazija eta mesede guztijen Jaubia legez, Berak
emongo deuskula inoen biar[ra] onetarako euki bagarik; baia Santuakanik13 itxaroten doguna, ez dogu usti eurek euretarik emongo deuskuela, ezpada itxoroten dogu eurek alkantzaduko deuskuela Jaungoikoaganik. Bardin da au, Kris(tinauak), munduan jazoten dan gauza bati Erregeganik gura dabenian batek atera pretentsinoren bat, topetan dau nok
berari berba egin deijon, au da, topetan dau Erregegaz adiskid[at]asuna
edo balimentua daukan andikiren bat; mo[du] onetan, bada, Santuak
bere dauke balimentu andija Jaungoikoagaz, eta guztijen artian Mari[a]
Santisimiak, eta alan daukagu konfiantzia alkantzaduko deuskuela biar
doguna, bat eginik euren merezimentuak Jesukristoen neurri bagako
merezimentuakaz.
Esper[an]tzako Birtutia, bardin zein Fedia, da modu bitan: bata da
Esperantza bizija, eta da karidadeagaz eta obra onakaz lagundurik dagoan esperantzia, zelan geituten deutsen S(a)n Pedrok; bestiari esaten jako
Esperantza ila, eta da karidade eta obra on bagarik dagoan esperantzia
[pe]katu mortalian dagoan personan. Gauza andijak egiten dituz Esperantzako Birtutiak: arimiak berak sendatu edo animetan dau arimia obra
onak egiteko, eta emoten deutsez indarrak munduko nekiak eta trabajuak igaroteko. Zek usti dozue eroan dituzala anbeste persona, anbe[ste]
dontzella delikada errelijinoko gogortasun eta austeridade andira, itxirik
munduko konbenientzija guztijak, ezpada geroko betiko zorionen esperantziak? Jaungoikoagan esperetan deudianak, sendatasun edo animu
andiz eta barriz jantziko dira, dino Isaias Profetiak, e[u]kiteko sufrimentu ta pazientzia mundu onetako atsakabe edo nekien artian. Esperantziak azezostian kontsolazinoez eta aleginez betetan dau arimia kurutze
guztijen erdijan bere; esperantza onek kontsoletan eban Job Santua bere
dolore andi guztietan. (*)14 Azezostian, esperantziak erijotzako orduko
bildurra eta doloriak bigunduten dituz, bildur izan dila, ikaratu dila
pekatarija erijotzako ordua jatorkala15 entzunik, bada guztiz geiztoa da
pekatarijen erijotzia, dino Espiritu Santuak. Baia Jaungoikoari biotzez
zerbidu deutsenak, naturalezaren edo izatiaren aldeti bildur bada perso13
14
15

Jatorrizkoan: Santuakganik.
Testu barruko oharra: Lo de Tobías se puede traer.
Geuk zuzenduta: jatorrela > jatorkala.
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nia bere, Jaungoikoagan daukan esperantziak sosieguz eta mirarizko
bake andi bategaz kontsoletan dau, nondik datoz izatia preziosidade
andikoa Jaungoikoaren aurrian persona justuen erijotzia. Preciosa...
Baia16 Esperantz[a]ko Birtutiaren kontra pekatu egin leike konfiantza
geizto edo presuntzinoagaitik, baita bere desesperaziñoz edo konfiantza
faltiagaitik. Pekatu egiten daude konfiantza geizto edo presuntzinoagaitik, itxaroten deudianak alkantzetia grazija, [g]lorija, eta beste arimako
on edo grazija espiritualak Jaungoikoak señaladu ez dituzan bideetati;
bada au, gitxijan eukitia edo desprezietia Jaungoikoak ifini daben probidentzijaren ordena bere grazijak emon eta errepartiduteko, bada bera
jakinik, gura dabe beste probidentzia batetik egin deijoen miserikordija.
Alan bizi dirianak pekatu edo ekandu geiztoetan, exenplugarri aragizko
pekatuan, projimuari berba ez egin gurian, iñoen gauzia-edo kendu
deudiana biortuteko atzerakuntzian..., eta orregaitik bere Jaungoikoak
eta konfesoriak aginduten deutsiana egin bagarik, au da, okasinoa kendu bagarik, itxaroten deudianak pekatuen parkazinoia eurak gura dituezan bideetati, pekatu egiten daude mortala Esperantziaren kontra. Pekatu egiten daude Esperantziaren kontra bere, aek personak ez ondo konfesetako ardurarik eztaukienak pekatuan sarturik dagozala, eta
orregaitik bere daukiela usti dabe euren salbazinoko seguridadia Santuen baten debozinoagaz, mezak entzunagaz, barau eginagaz, errosarijoa errezaduagaz... Entzun izango dozue benturaz au debozino edo bestia eukirik ari edo beste Santuari, eztala inor ilgo pekatu mortalian. Baija, o engañu andija! Diabruak botaten deutse, diño eskritore guztiz
jakintsu batek17 olango gauzen ganian, a tentazinoa burura, alan euren
arimen deskuiduagaz bizi deitezan. Ondo da Santuai debozioa eukitia,
errosarijoa errezetia, mezak entzutia...., baña ezin eurekaz bakarrik usti
gengi alkantzaduko dogula pekatuen parkaziñoa eta Infernura ez juatia
egiazko penitentzia konfesinoagaz egin bagarik, pekatu egin badogu.
Pekatu egiten daude bere birtute onen kontra, aek personak zeintzuek fijaurik euren osasunian edo gaztetasunian, arriesgu eta presuntzinoe andi bategaz itxiten daude [z]artzarorako edo gerorako euren
konbersinoia, orduan seguru baleukian legez. Jakin biar daude olangoak Jaungoikoaren beneragarrizko probidentzijak daukezala bakotxari
egunak tasadurik, Job Santuak dinoana legez, (Job 14); eta ez bakarrik
tasadurik daukazala, baita bere askotan, Errege Prof(etiak) dinoana
legez, laburtu edo gitxituten deutseezala egun edo urte askoen ustija

16
17

Ostean erantsita.
Idem.
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euki eudien pekatarijari. Pekatu egiten daude Esperantzako Birtutien
kontra bere, itxaroten deudianak Jaungoikoaren sokorruba ez jausteko
pekatuan, beste aldeti eurak euren gurez sartuten diriala pekatuko okasinoian eta pelleburuan. Gura izatia libradu deien Jaungoikoak pekaturik norbera bere borondatez okasinoian ifinten dala, da bardin zein gura
izatia sartutia su artian et[a] ez deijen [su]ak erre. Pekatu egiten daude
bere, esperantza uts bategaz eskatuten deutsienak Jaungoikoari [et]a
itxaroten deudianak beraganik asistentzia eta sokorrua logretako pekatu dan gauzarik, zelan dan bengaia artutia projimuaganik, aragizko gustua logretia... Pekatu egiten da bere, ikusirik gauzia galdurik dagoala, au
da, osasuna, bizitzia edo [p]leitua ezin naturalmente alkantzadu leijela,
gura dabenian batek eta alan itxaroten dabenian Jaungoikoak milagroren bat egin deijola. Baija orregaitik ezta eragozten, ezpada da (...) ondo
biortu[t]ia Jaungoikoagana, eta itxorotia beraganik mese[de] biar doguna, baia iz[an bi]ar da guztija bere eskuetan ifinirik eta milagrorik egiteko [ob]ligadu gura izan bagarik.
Beste aldeti, Esperantz[a]ko Birtutien kontra egiten da pekatu desesperaziñoz. Eta da desesperaziñoa, ustitia pekatarijak gauza ziertua legez
Jaungoikoak [de]spedidu dabela Zerurik, eta alan daukela kondenazinorako. Da guztiz pekatu andija, bada, injurija egitia Jaungoikoaren miserikordiari, eta Jesukri(ristok) gugaitik bota eban odo[laren] birtutiari.
Alan, pekatu egiten daude usti deudianak ezin alkantzadu leijela pekatuen parkazinoa dirialako guztiz asko edo andijak. Au izan zan Kainen
desesperazinoa. Baita bere usti deudianak ezteutsiala Jaungoikoak
emongo biar daben sokorrua bizitza ona egiteko [oku]rrentzian. Pekatu
egiten daude bere, aek biotz gitxiko personak, ze ikusirik Jaungoiko[ar]en zerbizijoan dagozan tentazinoak, usti daude ezin izango18
dala eurak bentzidutia. Lengo[a]i esan biar jake Jesuk(ristok) Diszipuluen pregunta bateri erantzun ebana: gizonentzat ezta posible, baia
Jaungoikoentzat guztija da posible. Pekatu egiten daude azkenian, ain
dagozanak sarturik mundu onetako gauzetan, eta ain deseo gitxi daukienak Zeruko glorijera [jo]ateko, ze gurako leukie bizi beti emen, edo
bai gura leukie jaijo ez balira bere. Jaungoikoak egin gaituz Bera amadu eta gozadu deiguntzat betiko glorijan, eta orregaitik deseadu biar
dogu a betiko glorija, alan bat egin gaitezan Jaungoikoaren borondatiagaz. Jaki[n] deigun guztijok gura dituzala Jaungoikoak zabaldu bere
miserikordijaren aberastasunak; geuk eskatu deigun itxaroten dago,
Isaias Profetiak adierazoten deuskuna legez. Statim ut audierit respon-
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Ostean zuzenduta: izago > izango.
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debit tibi. Eztago onetarako pekatu ain ikaragarririk, [ez]tago ain errukigarrizko estadurik, zeinetan biortuten bada pekatarija konfesino on bat
egiteko proposituagaz eztaben aurkituko miserikordija. (*)19 Entzuzue
onetarako animu eta sendatasun andiko exenplutxu bat. Eroan eban
bein Jaungoikoak S(a)n Bern(ar)do gloriosua bere juizijoen aurrera, eta
ifinirik bertan belaun[iko] Santua erreberentzija andiagaz, akusetan eban
arerijo infernalak gauza askoen g[a]nian. Esan eutsan juezak20: «Erantzun
egizu zeugaitik». Esan eban orduan S(a)n Ber(nardok): «Ezagututen dot,
Jauna, nazala meritubagia berorren Zeruko Erreñura joateko, bai[a] eukirik Berorrek onetarako titulu andi bi, euretarik balijeuko naz. Bata da,
dalako [Be]rori Aita Eternuaren Seme Egiazkoa, eta alan bere ondasun
guztijen herederua, eta onegaz da kontentu Berori. Bestia da, berorren
Pasino Santuagaitik, au da, berorren erijotza santuagaitik irapazi euskun,
eta onegaitik egiten nau Erreñu oneta[koa], au da, Zeruetakoa. Eta errazoe onegaitik usti dot bera alkantzetia, onetan daukat neure konfiantza
guztija». Au esanik ines egin eban Diabruak, eta S(a)n Bern(ar)do
bior[tu] zan bisino atarik negarrez, ezalako bertan lotu. (Jurio, t. 4)21.
Baija eztaijen eme[tik] pekatarijak motiburik artu luzatuteko penitentzia, geroago bere Jaungoikoak egingo deutsela miserikordija konfiantza
uts bategaz sinisturik...
[AMAIERAKO ERANSKETA]
¿Mas cuál sería la causa de q(u)e saliese del cuerpo de Jesús este
copioso y sangriento sudor? No sólo por la viva aprensión de lo q(u)e
había padecido, como dijo S(a)n Augustín; no sólo por mostrar q(u)e
era verdadero Hombre, como dijo S(a)n Pascasio; sino porq(u)e (...)aba
desde allí todos los pecados de los hombres, dice S(a)n Ambrosio.

19

Testu barruko oharra: El ejemplo.
Geuk zuzenduta: juezan > juezak.
21 Ostean erantsitako atala: Entzuzue onetarako [...] ezalako bertan lotu. (Jurio, t. 4.)
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No esperéis q(u)e1 p(o)r esto os presente yo otros pensamientos
q(u)e los q(u)e nos suministran los sagrados Evangelistas. ¿Y q(u)é
necesidad tenemos de seguir otro plan q(u)e el de la serie natural de los
sucesos? Todos ellos hablan, todos instruyen, todos condenan los vicios
y enseñan las virtudes. Pero, ¿adónde acudiré a p(o)r auxilios p(ar)a no
degradar con mis frías expresiones tan venerables Sacramentos?
Virg(e)n inmaculada, S(eño)ra mía dulcísima, ¡p(er)o ay2 que os veo
sumergida en un mar de sentimientos, y anegada toda en la tristeza y el
llanto! Ángeles hermosos q(u)e gozáis en el Cielo, ¡pero con q(u)é dolor
miráis en la Tierra como atónitos y pasmados la ingratitud de los hombres, y la infinita paciencia de v(uest)ro Criador! Iglesia S(an)ta q(u)e en
tantas festividades os adornáis de gloria p(ar)a celebrar los triunfos de
v(uest)ro Fundador, ¿cómo ahora cubierta de luto substituyes a tus himnos y sagrados cánticos tristísimas lamentaciones? Tus sacerdotes gimen,
tus hijos se lamentan, tu pueblo clama: «¿Adónde acudiré? ¿Adónde me
acogeré?». A ti, ¡oh Cruz S(an)ta preciosa, esp(eran)za de los pecadores3,
única esp(eran)za n(uest)ra en este tiempo triste de Pasión! Tú eres la
señal del sumo Rey de la Gloria, tú el trono de la Magestad suprema, tú
el cetro de su poder. A ti nos acogeremos, y postrados con humildad en
tu presencia, veneraremos los adorables misterios q(u)e obró en ti
n(uest)ro Redentor Jesús. ¡P(er)o ay q(u)é inmediata a ti veo a su bendita Madre María Santísima!, y aunq(u)e llena de amargura es justo saludarla llena de gracia. Admitid, ¡oh Madre dolorosísima!, los corazones de
estos v(uest)ros amados hijos; mucho os han costado, Señora, p(er)o al
fin son v(uest)ros al prec(i)o de la Vida, Pasión y Muerte de v(uest)ro
Hijo. Todos nos postramos a v(uest)ros pies, y os saludamos con el
Ángel: Ave María.
¡Oh Cristianos, hijos de Dios favorecidos! Murió Jesús por n(uest)ro
remedio y por dar fin al pecado, ¿y hemos de quedar nosotros con vida
* Ez da osoa.
1 Ostean erantsita.
2 Geuk zuzenduta: ahi > ay.
3 Ostean erantsita: oh Cruz S(an)ta > oh Cruz S(an)ta preciosa, esp(eran)za de los
pecadores.
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p(ar)a ofenderle? La muerte del Salvador q[ue]bró a todas las criaturas
aun las más insensibles, y causó una consternac(ió)n general en el universo todo. El velo q(u)e separaba las dos partes más santas del templo,
se rasgó p[or] en medio de alto abajo; la tierra se estremeció, y las piedras se hicieron pedazos unas con otras. Se vieron también abrirse los
sepulcros, de los cuales salieron los cuerpos de los Santos, y después
q(u)e resucitó Jesús se dejaron ve[r] en Jerusalén. El pueblo q(u)e se
había hallado a este espectáculo presente, se volvía lleno de confusión
y dolor hiriendo sus pechos, y dando grandes muestras de arrepintimiento y dolor. Y vosotros, oyentes míos, ¿todos no [ha]réis otro tanto?
¿No lloraréis v(uest)ros pecados? ¿N[o] os heriréis los pechos, ni os arrepentiréis de un diluvio de pecados q(u)e causaron a Jesús un diluvio de
tormentos hasta hacerle morir afrentosam(en)te en la Cruz? Mirad, pues,
el estado en q(u)e han puesto a todo un Dios n(uest)ras culpas. Recogitate, etc. (*)4

4

Amaiera oharrak, okerretara: Confesiones y comuniones de 1833. [Aurrerago:] Viva
Jesús. Misión de S(a)n Ant(oni)o de Padua, y 31 de dic(iemb)re de 1833. En dicho
año, en cumplimiento de la Igl(esi)a, se han confesado 529 neófitos, han comulgado 92, se ha administrado el S(an)to Viático a 26. Fr(ay) N.
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DE LA DOM(INIC)A PRIMERA DE CUARESMA
SOBRE EL NO DILATAR LA PENITENCIA

SERMÓN

Jesús, María, Josef
Ductus est Jesus in desertum a spiritu ut tentaretur a Diabolo. Mt. 4, 2
Ecce nun tempus acceptabile, ecces nunc dies salutis. II Cor. 6, 2
(*)1 Denpora guztiak dira onak gure pekatuben penitentzija egiteko,
baña guztie[ta]tik onena da Garizuma Santuba. Orregaitik Eleiza Ama
Santiak bere asikeran2 geure begijen aurrian ifinten deusku geure Jesukristo Jaunak desiertuban gugaitik egin eban penitentzija, bere exenpluagaz eskaturik3 geure pekatuben penitentzija egin daigun. Bada izanik Jaun au geure Maesuba ez bakarrik berbakaz, baita obrakaz bere,
irakutsi gura izan euskun Zerurako bidia. Bekijan argala zala gure aragija, eta gogor egingo jakola penitentzijako bidia, orregaitik kapitae ona
legez gura izan eban geure aurretik juan. Ez beste gauzagaitik bada,
Eleiza Santiak geure Ama ona legez erakusten deusku Jaungoikuaren
Semia leku bakar baten lagun bagarik bere gorputza nun etzun ez eukala, berrogei egunian zizpuru artian bere Aita Eternuari gure pekatubakaitik4 gure bitarteko eginik erregututen eutsala.
Irakorri egizuz, neure Kristinaubak, zeuben arimako begijak, eta
kontsideradu egizuz Jesukristo geure Jaunak irago zituzan berrogei egun
one[e]k, eta ikusiko dozu zer egin biar dozun zeuben pekatubakaitik5.
Bada ainbeste egin beeban Jaun onek, izanik pekatubagia, Aita Eternuaren Seme Bakarra, Jaungoiko Egiazkua Zerubaren eta Luurraren Egillia,
zer egin biar dozu zubek zeuben pekatubakaitik6? Ze errazoe dago Jesus
maitia nekaturik aurkitu dedin, eta zubek zeuben pekatubetan sarturik
egon zaitezan? Ze errazoe dago pekatubagakuak penitentzija egin daijan, eta zubek pekatuz beterik egon ezkero penitentzijari gorroto euki
1
2
3
4
5
6

Hasiera oharra: Sermón del primer dom(ing)o de Cuaresma.
Geuk zuzenduta: asaikeran > asikeran.
Idem: besturik > eskaturik.
Jatorrizkoan: pekatubakgaitik.
Idem.
Idem.
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deijozun? Ze errazoe dago Zerubaren eta Luurraren Jaubia zizpuru eta
negar artian bizi dedin, eta zubek luur puska bat izanik atseginez eta
pozez beterik egon zaitezan? O Jaungoikuaren ontasuna, eta gizonaren
biotzeko gogortasuna! Zenbat zu, Jauna, onago gizonak dagoz deungago; zenbat on geiago egiten deutsezun gizonai, eskerdeungagokuak
dagoz gizonak.
Eta zubek, Kristinaubak, noz artian izango zare eskerdeungakuak
zeuben Jaungoikuaganako? Noz artian eukiko dozuz zeuben bijotzak
gogorturik? Jagi zaitez nozbait zeuben pekatuetatik, eta begiratu egizue
zeuben arimakaitik7. Oraintxe da denporarik onena. Ecce nunc tempus
acceptabile. Oraintxe da Jesukristo gure Jaunak santutu eban denporia.
Ecce nunc dies salutis. Oraintxe da penitentzijako denporia, oraintxe da
denporia pekatubak itxirik Jaungoikuagana biortuteko. Baña, zelan uste
dozu penitentzijako bidetik juan biar dozula? Onetarako gaur esango
deutsut zelan egin biar dozun, eta leenago doktrinatzat esplikaduko
deutsut zenbat gauza biar dirian konfesiñoe on bat egiteko.
Bost gauza biar dira konfesiñoe on bat egiteko: lenengua da examina kontzientzijakua; bigarrena, Jaungoikua ofendidu dabelako garbai
edo damuba eukitea; irugarrena, ez geiago pekaturik egiteko proposituba; laugarrena, bere pekatubak ziatz eta eskusa bagarik konfesetia; bostgarrena, konfesoriak aginduten daben penitentzija egitia. Examina
Kontzientzijakua egin biar dozue Amar Mandamentubetatik, bost Elezakuetatik eta obra miserikordijazkuetatik. Mandamentu bakotxian egon
biar zare ondo begiratuten dozuezala egin dozuezan pekatu guztijak,
zegaitik ze zeure erruz edo examinia ondo ez eginagaitik itxiten badozue pekatu mortalen bat8 konfesadu bagarik, etzare ondo konfesaduko,
eta grazija artu biarrian pekatu mortal bat guztiz andija egingo dozue.
Damuba izan biar da pekatu guztijena, eta alan ezta asko pekatu batzuena bakarrik eukitia, beste pekatu mortalena euki bagarik. Damu au
modu bitakua izan leiteke. Bata da damu eukitia Jaungoikua ofendidu
dabelako, izanik ain ona, ain santuba geure Aita, geure Jaubia, geure
Egilia eta Erredentoria; eta ain dauka garbai andija, ze ezpalego Infernurik zein merezidu izan daben eta glorijarik zer galdu daben, pekatu batgaitik oraindio damu izango leukian ain Jaun andiau ofendidu dabelako. Bestia da damu izatea galdu dabelako grazija izanik ain ederra, eta
ezaindu dabelako bere arimia, eta merezidu izan dabela betiko Infernuba edo merezi[du] izan dabelako Zeruko glorija galdutia. Lelenguari dei
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Idem: arimakgaitik.
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egiten jako Kontrizinoia, eta bera bakarrik da asko pekatuba parkatuteko, badauko pekatarijak gogua biar dabenian konfesetako; bigarrenai
deretxo Atrizinoia, eta bera bakarrik konfesinoia bagarik eztau parkatuten pekatuba, baña ba[i] konfesinoiagaz batera. Damuagaz euki biar dau
konfesetan danak gogo edo propositu sendo edo firme bat ez geiago
pekaturik egiteko, esperetan dabela Jaungoikuagan emongo deuts[e]la
grazija pekatubetatik urrin bizi izateko; propositu au euki leike bildurra
euki arren pekatubetara biurtuko dala bere argaltasunagaitik. Konfesinoia pekatu guztiena izan biar d[au], bat bere lotsa edo malizijagaz itxi
bagarik, bere kontzientzijan daukazana legez ziurrak edo ziertubak ziertubak legez, eta dudazkuak dudazkuak legez, mortalak mortalak legez,
eta benialak, (gura badituz konfesau), beniala[k] legez; baña ezpadituz
gura benialak konfesadu, itxi leikez konfesadu bagarik, zegaitik ze jakinik benialak diriana, eztauko obligazinorik konfesetako. Pekatu dudazkuak daukezanian, bakarrik ifini biar da beste konfesinoe bateko pekatu ziertu bat guztijen damuagaz absoluzinoe artuteko. Satisfakzinoia da
konfesoriak aginduten daben penitentzija kunplidutia aginduten daben
moduan.
One[e]xek dira, neure Kristinaubak, konfesetan zarianian egin [bi]ar
dozuezan gauzak gura badozue Jaungoikuak parkatu deizuezan zeuban
pekatubak. Eta o[n]e[e]kaz egiten dan konfesinoiaren anditasuna ain da
miragarrizkua, ze eztago bera ponderadu leikian minik. Berak egiten
dau Kristinauba Diabruen esklabutetik Jaungoikuen seme, lenago
Demoñinoa baño ezainago zana milla eguzki baño ederrago egiten dau.
Urratuten deutsa[z] pekatuben katiak, eta ateretan dau pekatarija Demoniñuen menpetik; emoten deutsa arimako bizitzia, idigiten deutsaz Zeruko atiak, biurtuten deutsaz pekatubagaz galdu zituzan merezimentu guztijak, osatuten deutsaz bere arimako zauri edo llagak, emoten deutsa
Demoniñuen kontra indarra, eta ifinten dau azkenez kontzientzija bake
andi baten.
Izanik Sakramentu Santu onek arimiari ekarten deutsazan ondasunak ain mirarizkuak, arrituten daben gauzia da Kristinaurik geijenak
ekustia juaten konfesetara examinien jaramonik egin bagarik; eta gero
konfesorien oñetan aurkituten dira zer esan eztaukiala, zerbait itanduten
bajake lelengo urteten deutseena erantzuten dabe. Esan egidazu, Kristinaubak: bazeunke Erregiari zer kontu emon, eta e[san]go baleutsue kontuetan uts egiten badozue bizijagaz pagaduko dozuela, ze alegin egingo
ezeunkee kontubak ziatz aterateko? Egunez eta gaubez ibiliko zinatekez
kontu on[eek] bururik kendu bagarik. Eta zeure arimako bizitzia doian
gauza baten eztozu ardura[rik] ifinten. Ardura gitxi ifinten badozu examinian, gitxiago ifinten dozu beste lau g[au]zetan. Zelan gura dozu,
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bada, modu onetan alkantzadu grazija? Usti dozu gitxi balijo dabela
sakramentu onetan emoten dan grazija? Ainbeste balijo dau, ze ez[ta]
beste biderik Zerura elduteko. Alperrik egingo dozuez Santu guztijak
egin dituezan penitentzijak; alperrik iragoko dituzuz Martiri guztijak irago ditubeezan neke, tormentu eta dolore guztijak; alperrik zeuben
ganian artuko dozuz Jesukristo gure [Ja]unak bere negargarrizko Pasinoian artu zituzan azote, zauri, pena, kurutze eta [be]re ikaragarrizko erijotzia, bada ezteutsu bat bere balijoko al daizula konfesetan ezpazara,
bada one[e]k guztiok baño geiago balijo dau konfesinoe on batek. Eta
izanik au egija, eztago zubentzat ain ardura gitxijago emoten deutsuen
gauzarik. Mundu onetako ondasunakaitik9 mundu guztija arakatuten
dozue. Zeinbat izerdi emoten dozue lau zuri bakarrik irapaztarren? Zeinbat neke, zeuben semiak ondo ifinterren? Zenbat lan, gorputzari atsegin
puska bat emotarren? Zenbat ardura, zeuben gustu zitalak alkantzetarren? Eta daukazuen gauzarik onenari, zein dan arimia, ezteutsazue jaramon[ik] egiten, eta eztozue biar dan moduan ezer bere egin gura beretzat grazija alkantzetarren. Non da, bada, zuben zentzuna? Non entendimentua? Non zuben fedia? Eztakizue mundu onetako gauza guztiak,
ondasunak, semiak, gurasuak, atseginak eta guztiak, kenduko deutsuezana erijotziak, eta ezin deutsuezana kenduko erijotzia[k] grazija?
O neure Jesus maitia! Berorrek kurutze baten emoten dau bizitzia
guretzat, eta guri Sakramentu Santuba itxitarren. Berori dago azkenbako
ondasun[ak] emoten, eta gu geure esker deungiagaz gagoz ezautu gura
barik zer balijo daben merezidu deuskun grazija onek; idigi beiguz, Jauna, geure begijak ezautu deig[u]zan miragarrizko ondasun andi one[e]k.
Auxe eskatuten deutsagu berorren kabu bag[ako] miserikordijagaitik,
bitartekotzat ifinten deutsagula berorren eta gura Ama, eta onetarako
eskatuten deutsagu, esaten deutsagula Aingeruagaz batera: Abe Maria.
TEXTUS UT SUPRA
Kristinauben bizitza guztija penitentzija izan biar dala dino Trentoko
Batzar edo Kontzilijoak, ez beti-beti konfesetan egon biar dalako, bai
beti bere aurrian pekatubak eukirik, gorroto andi bategaz begiratu biar
dituzalako. Baña Diabruak pekatarijai ifinten deutsen tentazinoerik andijena izaten da penitentzijaren atzerakuntzia, seguru legez ifinten deutsela geruago obeto aurkituko dala penitentzija au egiteko; eta ainbeste
itxututen dau, ze gauza ziertua legez sinistu eragiten deutso gero egin-

9
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go dabela, bada S(a)n August(inek) dinuana legez, emoten deutsee
pekatarijai seguridadia beragaz galdubak izan deitezan. Zentzun bagako
seguridade onegaz pozturik, pekatarijak bizi dira euren pekatuetan sarturik eta penitentzijen jaramonik egin bagarik. Baña esan egidazu, pekatarija: zetan daukazu zeure seguridadia ifinirik, edo noz uste dozu obeto aurkituko zariala penitentzija egiteko? «Sei illabete edo urtebete barru
–erantzuten dozu– egingo dot penitentzija, orduban aurkituko naz zereginik eztaukedala.» Auzi au amaitu ezkero, edo zeregin andi one[e]k itxi
ezkero, auxe esaten dabe pekataririk geienak; edo txarrago dana, beste
batzuk erantzuten dabe: «Orain ezin egin neike penitentzija, gazte nazan
artian olgadu biar naz; orain seme asko daukadaz, arrabijauerazoten
deustee, ezta posible eurak daukadazan artian Jaungoikuagana biotz
osotik biurtutia, eurak ondo itxi ezkero eta bakarrik geraturik, eztot beste gauzarik neure biotzian Jaungoikua baño eukiko». Auxe da, Kristinaubak, mundu guztien esakeria, eta ezta beste gauzarik ezpada Diabruen
tentazinoia baño. Inmibit securitatem ut inferni perditionem. (Ait
August.)
Auxe esaten dozu, auxe sinistuten dozu eta auxe jazoko jatzula uste
dozu. Baña esan egidazu, pekatarija: nun daukazu ifinirik penitentzija
egingo dozulako esperientzija? Nok esan deutsu orduban eukiko dozula denporia eta grazija? Bada gauza oneek bagarik ezin penitentzija egin
zinaike. Eta bakizu orduban eukiko dozun denporia? Bakizu emon gurako deutsun Jaungoikuak bere grazija? Ezta posible au jakitia. Bada, non
da zure seguridadia? Inun bere ez, neure Kristinaubak, inundik bere ez.
Orregaitik bada eztozu geroko itxi biar penitentzija, eztakizuleko eukiko dozun denporarik ez grazijarik.
Lelengo egin biar dozu ainbat lasterrian penitentzija, eztakizulako
gero denporarik eukiko dozun. Gauza ikaragarrija da, ze izanik ain laburra gizonaren bizitzia, ain andijak pekatubak, ain sarritakuak bertatiko
erijotzak, eta ain itzaltsua geroko bizitziaren akordetia gura izatia, pekatarijak euren betiko atsegin edo kondenazinoia doien gauza baten ain
jaramon gitxi egitia. Ekarri egizuz zeuben burura onagiño euki dozun
bizitzia, oraingiño egin dituzuzan pekatubak eta erabili dituzuzan bide
guztiak; onegaz jakingo dozu ze errazoe daukazun sinistuteko emongo
deutsula Jaungoikuak denporia. Badakizu Jaungoikuaren ontasuna andija dala, baña beste aldetik esaten deutsu Eskritura Sagradutan eztaizula
egunerik egunera itxi, zegaitik ze etorriko da nozbait zure ganian bere
gorrotua, eta galdurik betiko geratuko zara. Ne differas de die in diem
subito enim veniet ira ejus, et in tempore vindictæ disperdet te. Zenbat
penitentzija egiteko gogua eukeenak jatsi dira Infernuetara? Noz gitxiago usti eben eldu zan euren azkeneko eguna, eta ez eutsen ezer bere
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balijo izan euren propositu onak. Alantxe jazo jakan arako Ebanjelijuak
dakarren aberatsari. Batu zituzan onek, dino Ebanj(elijoak), ondasun
guztiz andijak, egin zituzan palazijo guztiz ederrak, euken gura eban
janari guztija, etxakazan10 falta nai zituzan gustubak, eta eguan atsegin
eta pozez beterik. Eta alan esaten eban: «Ea neure arimia, batu deutsudaz biar dozuzan gauza guztijak; gozadu egizuz, neure arimia, eta onezkero bizi zaitez ezenbere ardura bagarik». Alantxe eguan uste ebala urte
askotako bizitzia eukala, baña onetan eguala entzu[n] eban boz bat zeinek esaten eutsala: «A zoroa! Gaur gabian kenduko deutsube bizitzia».
Stulte hac nocte animam tuam repetent. Auxe berau, pekatarija, benturaz zugaz jazoko da gaur gabian; eskatuko deutsube zeure arimia, eta
zer izango da zugaz, ze kontu zeure bizitziaren emongo dozu?
Gizon guztijak dakije au jazo leitekiana, baña eztago nok kontsideradu deijen, non et qui recogitet corde, zegaitik ze pekatari asko dagoz
uste dabenak euren eskubetan daukeela nai daben artian bizitza. Eta
gura daben legez errepartietan dituez euren urtiak: auxe egingo dot gazte nazan artian, bestia geroago, eta azkenian au edo bestia egin ezkero
biurtuko naz biotz guztitik Jaungoikuagana, eta egingo dot penitentzija.
Onakuai esan leikije Juditek Betulijako sazerdotiai esan eutsena. Zeubek
nai dozun moduban Jaungoiaren miserikordijari ifinten deutsazuz denporak, eta zeuben borondatera neurtuten deutsazuez egunak? Posuistis
vos tempus miserationis Domini? Aze zoragarrizkuak dirian modu onetan urtiak errepartietan ditubezanak, azkenengo egunak penitentzijarentzat itxiten ditubezala egunak eta urtiak eurenak baliriana legez! Nok
emon deutsuz ainbeste urte, edo nori erosi deutsazuz zeuriak izateko?
Etorri jatzu aingeruren bat eta esan deutsu etzariala ilgo Garizumau irago artian? Bada zelan zagoz penitentzija egin bagarik?
Bada ara zure ditxabagia, laster penitentzija egiten ezpadozu; zegaitik ze oraindo ezteutso de[n]pora ziertu[rik] iñori prometidu, ezteutsu
oraindio esan eukiko dozula denporia penitentzija egiteko. Berak bakarrik daki noraiño elduko dirian zure egunak. Constituisti terminos ejus
qui preteriri non poterunt. Gitxiago usti dozunian etorriko da zugana.
Venium tamquam fur adte. Orduban ezautuko dozu zenbat balijoko
deutsun penitentzija egitiak; orduban negarretan urturik esango dozu:
«Penitentzija egin baneu denporaz!». Orduban guztiz larriturik billatuko
dozu denporia penitentzija egiteko; ez jatzu emongo. Bada, Kristinauba,
ez ikustarren zeure buruba e[stut]asun onetan, oraintxe egin biar dozu
penitentzija denpora onau daukazun artian. Ecce nunc tempus, etc. Baña
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bazenki bere eukiko dozuna denporia, oraindo bere ber[ta]tik, edo egunik ez ordurik itxi barik joaten, egin biar dozu penitentzija, zegaitik ze
eztakizu Jaungoikuak emon gurako deutsun egiteko grazija. Au da...
BIGARREN PUNTUBA
Sinistu biar dogun egija da pekataririk itsutuenari emon leikiola
Jaungoi[ku]ak grazija, eta alan konbertidu leitekiana. Grazija onegaz
konbertidu zirian S(a)n Pablo, S(a)n Mateo, S(a)nta Maria Magdalena eta
beste asko. Baña guztijak al badaije bere bere grazijagaz penitentzija,
ezin inok bere grazija au bagarik egin leike, Trentoko Kontzilijuak
dinuana legez. Pekatari guztijai grazija emoten jake baña ez beti modu
baten, Jaungoikuak gura dabena legez baño. Spiritus ubi vul[t] spirat.
Eta orain desprezietan badozue, usti dozue zeubek nai dozunian
emongo deutsuela? Gatx da sinistutia. Errazago sinistu leiteke aserraturik zeuben pekatuakaz ukatuko deutsula, askori ukatu deutsan legez.
Orduban benturaz erantzungo deutsue: «Dei egin neutsuen, eta eninduzuen entzun; bada Neuk orain dei egiten deustezu[ni]an, ez deutsut aitu
gura». Orduban diño Jaun onek burla eta barre egingo deutsuela. Ego
quoque in interitu vestro ridebo. «Orain artian Mundubari, Diabruari eta
Aragijari jarraitu badeutsazue, zuaze eurakana11 penitentzija egiteko grazijagaitik.» Baderitxazue au gauza gogorra dala, esan egidazue: juango
balitz gizon bat Erregegana, eta esango baleuskijo «Jauna, gaztia nazan
artian eta indarra daukadan artian daukat ust[i]ja berorren arerijoakaz bat
eginik biziteko, eta nire biarrik badaukee, al daidan indar guztijagaz
berorren kontra gerran ibiliko naz; baña zartu neitenian eta indarrak galdu ezkero, itxiko ditudaz berorren arerijo one[e]k, eta berorigana biurturik izango naz adiskide guztiz andija, onetarako ezteust berorren adiskidetasuna faltadu biarko», zer usti dozue erantzungo leuskiola Erregek
gizon oni? Artuko leukiala deritxazue zartzaroko adiskidetzat? Emongo
leuskio bere adiskidetasuna? Edozeiñek esango deust ezetz. Bada, neure Kristinaubak, auxe berau egiten dozue Jaungoikuagaz: orain gazte
zarian artian edo zeuben pekatubetan sarturik zagozen artian, Jaunaren
arerijoakaz bat eginik zabiltz[ee], zeuben ordikerija, pekatu loi, ostute
eta gorrotoakaz adiskide eginik zagozee. Eurakaz batera gerra guztiz
bizija egiten deutsazue Jaungoikuari, pekatu bakotxagaz kruzifiketan
dozue bere Seme Bakarra. Eta orregaitik bere, usti dozue dei egin ezkero idigiko [deu]tsuela grazijako atia? Andija da Jaun onen miserikordija,
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baña bildur izan zinaitekeez erantzun eztaizun dontzella zoruari erantzun ebana: «Ezaitudaz ezaugututen. Nescio vos. Ez zaituedaz neure adiskidetzat gura. Leenago zuen adiskide izan gura neban. Dei egin neutsuen, predikadoren eta konfesoreen bitartekoz opa neutsun neure grazija; geiago gura izan zenduban ibili zeure gustu zitalen atzian. Ainbeste
bidar despreziadu dozu neure grazija, bada ezteutsut emon gura orain.
Nescio vos».
Beldurra euki egizue bada, neure Kristinaubak, azkenera artian penitentzija itxiteko, zegaitik ze benturaz orduban eztozue eukiko ez denporarik, ez grazijarik; orduban Jaungoikuak itxiko zaituezee benturaz arerijoen eskubetan. Bildurra euki egizue jazo ezteikizuen S(a)n Gregorijok
dinuana gizon bateri jazo jakana; eta exenplo onegaz akabaduko dot.
Bizi zala gizon bat dino Santu onek, guztiz aberatsa eta noblia munduben modura, Krisorijo eritzona, azartu edo soberbijoa, dirubaren eta
Dem[oni]nuaren menpeko edo esklabua. Ez eukan beste jaungoikorik
ondasun eta aragija baño, bada eguan pekatu loijetan itxuturik. Itxaroten eutsan Jaungoiko ontasunez betia beragana biurtu zitentzat. Onetarako sarri biotzera berba egin eutsan, baña usti [iza]nik osasun sendua
eukala, eta gero penitentzija egiteko denporia eukiko ebala, ez eban
jaramonik egiten. Bialdu eutsan pelleburuzko gatx andi bat, eta orduban
bere ez eban konfesadu gura; ordurik ordura aziten jakozan [...], eta
egunian baño egunian eguan txarrago, eta egunian baño egunian eukan
osasunaren usti ge(...). Eldu zan azkenera gatxa, eta aserraturik Jaungoikua agindu eutsen demoninu[ai] eruan leijela gizon madarikatu aren arimia Infernuko su artera. Agertu jakozan etxura ezain eta ikaragarrizkuetan, eta ditxagalduko pekatari tristia[k] biurtuten zituzan beste aldera
bere begijak ez ikusterren, baña alde guztietan aurkituten zituzan. Ikusirik bere buruba ainbeste demoniño itxusiren artian, asi zan bere semiari deijez: «Neure seme Maximo, Maximo neure semia, erdu laster, balijo
zakidaz; larriturik nago, erdu arin». Etorri zan semia, eldu zirian etxeko
guztiak, baña ezin inok bere eskurik emon al eutsan. Ikusirik ezin mundu onetakuak balijo eutseela, biurtu zan Jaungoikuana, eta dei emoten
asi zan: «Inducias usque mane; itxaron begit, Jauna, bijar artian. Egun
bat, Jauna, egun bat bakarrik, gaurko eguna, Jauna, gaurko eguna. Itxadon begit, Jauna, neure pekatuben penitentzija egin artian. Inducias
usque mane Domine». Baña, o Jaungoikoen ikaragarrizko justizija! Etzituzan entzun bere deijak, ez eutsan emon ordu erdi bere, eta alan arturik demoninuak bere arimia eroan eben Infernubetara, nun daguan eta
egongo dan erretan beti-beti-betiko Jaungoikua Jangoiko dan arteko.
Pekatarija, au entzunik zagoz penitentzija egin gura bagarik? Gizon
oni jazo ja[ka]na ezta posible zuri jazotia? Ez dinot oni; baita bere ben-
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turaz zeure ezagunai jazo jakana. Eztozuz ikusi konfesinoe bagarik ilten
zeure ezagun, adiskide, aide, eta benturaz zeuben anaie, seme eta gurasuak? Eta badaukazu bere denporia konfesinoia egiteko il baño len, zer
itxedon zinaike orduko estutasunian egiten dan konfesinoiaganik? Osasunagaz zagozanian biar andija baderitxazu12 konfesinoe on bat egitia,
zelan egingo dozu gaixoko miña ta doloriekaz? Zeri zagoz, bada, begira ez zeure pekatubak oraintxeganik itxiteko? Ea bada, zugaz benturaz
aserraturik dago Jaungoikua, eta geiago aserratu dein baño lenago, erdu
Jaun onen oñetara. Oraintxe da denporia. Ecce nunc tempus acceptabile. Oraintxe da osasuneko eguna. Ecce nunc die salutis. Zuri begira dago
besuak zabalik, erdu bada laster. Itxun zaitez Jaun Dibinu onen oñetara, eskatu egizu emen zeure pekatuben parkazinoia, negar egizu Magdaleniagaz zeure pekatuakaitik13. Bada14 orain ofrezietan deutsu Jaun
Dibinu onek miserikordija, aprobetxadu zaitez ordurik ez instanterik
galdu baga, oraintxe grazija opa deutsun artian urratu egizuz pekatuben
katee orreik, zegaitik ze grazija au bagarik ezin urratu zinaikez, eta gero
eztozu benturaz aurkituko. Nogana biurtuko zara Jaun onek15 itxiten
bazaituz? Ez egizu, bada, despreziadu Jaun amoroso onen grazija; zuri
itxoroten dago, erdu bada bertatik, eta biotzeko damu andi bategaz esan
egizu: Neure Jauna Jesukristo, neure Jaungoikua, neure Erredentoria,
damu dot, Jauna, biotz guztirik Berorren Majestadia ofendiduba. Damu
dot, Jauna, neure pekatubakaz ainbeste bidar Berori azotadu eta Kurutzian josi dodalako. Ametan dot Berorren Majestadia gauza guztien
ganian ain ona dalako. O ontasun akaberabakoba, o neure Jesus maitea!
O ezpaneu inoz Berorren Majestadia ofendidu! Damu dot, Jauna, berorren deija ainbeste bidar ez jaramoitia. Esperetan dot berorren grazijaz
ez geiago Berorri ofendidutia. Miserikordia, bada, Jauna, miserikordija.

12
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Geuk zuzenduta: badiretxazu > baderitxazu.
Ikus 4. oharra.
Geuk zuzenduta: da bada > bada.
Ostean aldatuta: Jaungoikuak > Jaun onek.
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SERMÓN DE LA ANUNCIACIÓN
DE LA S(ANTÍSI)MA VIRGEN. MORAL

Ecce Ancilla Domini; fiat mihi secundum verbum tuum. Lc. 11, 38
Ze berba gozuak gaurko ebanjelijoan entzuten dirianak! Ze konbersazinoe zoragarrija anra eta aingeru batek daukiena! Ze arrigarrijak egiten dirian mirarijak, eta ze adoragarrijak entzuten dirian misterijoak! Eldu
da nozbait arako zorioneko denporia zeiñetan isilduko dirian munduko
aijarijak, sikatuko dirian negar-anpuluak, amatauko dan pekatuaren gau
ilun luzia, eta argituko da mundu guztia eguzki barri bategaz. Gaur egiten dira Jaungoiko eta gizonen artian bakiak, eta kentzeen dira Zeru eta
Luurraren artian egozan aserrakuntzak. Gaur, beinguan esatarren, jatsi
gura dau Jaungoikoak Birjina guztiz santiaren errai garbietara gure anaje egitera. Pozez beteriko barri au ekartera jatsiten da Zerutik
Nazare[te]ko urira S(a)n Gabriel1. Sartuten da Maria guztiz santiaren
aurrera, eta berba egiten ordura artian ez gero inori egin, ez egingo
jakuzan alabantzak: «Jaungoikoak salba zaitzala –dinautso–, Maria; graziaz betia, Jauna da zugaz». Zelan geratuko zan Birjina humiltasunez
bete[a, bere] burubaren alabantza neurribaga oneek aingeru baten aotik
entzun egizanian? Bildurtu eta turbadurik geratu zan pentsetan ze berba-modu ete zirian are[e]k, usti ebelako etzituzala merezidu alabantza
are[e]k. Baña bertati esan eutsan Aingerubak: «Ez bildurtu, Maria, bada
guztiz asko gura deutsu Jaungoikuak. Zeure erraietan eukiko dozu seme
bat, eta zugandik jaijoko da, eta jaijo dinian ifiniko deutsazu ‘Jesus’.
Andija izango da, bada izango da Jaungoiko guztiz altsu, eta Altsubaren
Seme Jaungoikoak berak emongo deutso bere Aita Dabidaren Erreiñuba, eta izango da Jakoben Etxeko Errege beti-betiko, eta bere erreñubak
eztau azkenik eukiko». Erantzun eutsan berba one[e]i Birjina guztiz santiak: «Zelan au izan liteke, bada nik eztot iñoz ezer gizonagaz izan, eta
Jaunari opetsi edo prometidurik dautsat neure garbitasuna?». Esan eutsan
onetara Aingerubak: «Eztau errai garbi orreetan gizonen obraz egingo
mirari au. Espiritu Santubak geriza egingo deutsu, eta bere grazijaren
birtutez zugan sortu eta zuganik jai[jo]ko dana Jaungoikoaren Semia

1

Ostean erantsita: Nazareko urira > Nazareko urira S(a)n Gabriel.
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izango da. Eta ziertu egon zaitezan au alan izango dana, jakin egizu zure
senide Isabelek bere, izanik zarra, seme bat daukena bere erraietan,
bada eztago Jaungoikoak ezin dabenik». Au entzunik Zeruko Erreginak,
eta humildurik luurreragiño Jaunaren aurrian, esan eban bere bijotz guztiagaz: «Ara emen Jaunaren Esklabia, egin bidi nigan Berak dinuana».
Ecce Ancilla, etc.
O berba gozuak! O berba zorionekuak! O berba Zeru-Luurren pozgarrijak! One[e]n begira egon dira gizon eta Aingerubak bost milla urte
eta geiagoan; auxe entzun gura izan dabe Patriarka eta Profetak. Auxe
entzunagaz bete dira euren gurari guztiak. Berba one[e]xek idigi ditubez
Zerubak, goitu edo bentzidu dabe Demoninua, lotsatu dabe Infernuba,
ekarri dabe gizonaren osasuna, Aingeruentzat alegrija, eta Jaungoikoarentzat glorija. Berba one[e]kaz egin da, munduban eta Zeruban egin
dan eta egingo dan miraririk andiena, bada egin zirian lau gauza arrigarrizko instante baten. Lenengo, egin eban Jaungoikoak gorputz bat Ama
Birjiniaren odol garbiagaz. Bigarrengo, egin edo kriadu eban arima bat
ezerbereezetatik. Irugarrengo, batu edo unidu eban alkarregaz gorputz
eta arimau. Eta laugarrengo, artu zituban beragan Trinidadeko Bigarren
Personiak gorputz eta arima unidu oneik, eta geratu zan onela Trinidadeko Persona Bigarrena, len Jaungoikoa baño etzana, Jaungoiko eta
Gizon Egiazko eginik. Eta alan Jesuk(ris)to gure Jaunak daukaz naturaleza bi, bata dibinuba, eta bestia humanuba; borondote bi, bata dibinuba, eta bestia humanuba; entendimentu bi, bata dibinuba, eta bestia
humanuba. Baña memoria bat, eta da humanuba, bada Jaungoiko dan
partez eztauko, eta eztau biar bere, bada izan dan eta izango dan guztija dauko aurrian. Eztago Jesukristogan persona bat baño, eta au da
dibinuba, eta alan eztago humanarik. Iru Personak egin eben Enkarnaziñoko Misterijoau, baña orregaitik bere esaten dogu Kredoan sortu zala
Jesuk(ris)to Birjinia guztiz santiaren errai garbietan Espiritu Santubaren
obraz eta birtutez, adierazoteko misterijo au dala karidade eta amodiozkoa, zein datorkijon Espiritu Santubari. Iru Personak egin arren Enkarnazinoia, ezirian irurak gizon egin, bigarrena zein dan Semia baño; baña
ez Aita, ez Espiritu Santuba. Gizon eginiko persona oni deretxo Jesukristo, eta da Jaungoiko Benetakua eta Gizon Benetakua, bada gi[zon] egin
zanian ez eban itxi jaungoikotasuna, ez gizontasuna bere illen arte[rik]
biztu zanian eta Zerura igon ebanian. Dei egiten jako Jesus, zeinek esan
gura dau ‘Salbagilia’, edo ‘Salbadoria’, edo ‘Libratzaillia’, atera eta libradu g[en]duzalako pekatuetatik eta Demoninuen menpetik edo poderijorik. Dei egiten jako Kristo, zeinek esan gura dau ‘Ungiduba’, Espiritu
Santubak ungidu eba[la]ko, edo bere arimia bete ebalako birtute, dote
eta santidade guztiakaz Jaun[go]ikoa gizon egin zanian; eta jaijo zanian

SERMOITEGIA

389

etzan galdu bere Amaren ga[rbi]tasuna, eta alan beti geratu zan dontzella bere semia jaijo baño leenag[o], jaijo zanian, eta jaijo ezkero.
Aingerubaren mina ezta asko misterijo arrigarrizko onen anditasunaren parterik txikerrena adierazoteko biar dan moduban. Jaungoiko bat
Zeru-Lurren Egilia, mundu guztiaren Jabia, izatia dauken gauza guztien
Jauna, gizon eginik! Zeru zabalak estu datorkijona, gorputz baten estuturik! Aingerubak ezerbereezetatik egin zituzana, kriatura baten erraijetan ezkutadurik! Eguzki, ilargi eta izarrak argiz jantzi zituzana, aragiz
estaldurik! Pekaturik euki ezin le[i]kiana, pekatubaren soñekoz jantzirik
eta pekatuz kargadurik! Nok si[nis]tu leike, Fediak irakatsiko ezpaleu?
Nok esan leike? Nok ustiko leuke? Eta zetara datorrela deritzazu? Ai neure Kristinaubak! Arrigarrija bada Jaun neurribaga onen humiltasuna, ezta
gitxiago zegaitik edo zetako datorren modu onetan mundura. Eztakar,
bada, beste gauzak mundu onetara gu[ri] deuskun amodijoak baño. Ikusi dau bere antz edo irudija eginiko gizona gald[u]rik pekatuaren katiakaz, loturik Infernuko ugazaba gogor eta kruelaren agindura; eta sufridu ezin dau estadu negargarri onetan ikustia, eta alan dator bera neke
one[e]tatik ateretera. O karidade parebagia! O amodijo n[eu]rribagia! O
Jaungoiko guztiz altsuben bijotz samurra! Zer juakan, Jaun[a], Berorri
mundu guztija galdurik geratu balitz bere? Gitxituko jakan orrega[itik]
berorren anditasuna, berorren glorija, berorren ondasunak, edo berorren
alegina? Ze artu dau guganik, edo ze mesede egin deutsagu guk ainbeste amodijo euki eigun? Ez, Jauna. Ez, Jauna, zergaitik: zer egin ginaijo
guk Berorri? Zek dakar, bada, Zerutik Luurrera? Zek artuerazoten deutso
esklabu edo menpekoen jazteko ori? Guri ondo gura izatiak. Ai neure
entzule maitiak! Begiratu dozube nozbait amodijo onen anditasuna,
mesede onen suba, eta karidade onen garra? Jaungoiko inori zorrik
ezteutsan bat, Jaun inorganik ezer ezin a[r]tu leikian bat dago amodijoaren surtan erretan. Baña norgaitik? Luur puska batgaitik, auts puska batgaitik. Eta orregaitik bere eskerdeungakuak izango gara ongile andi onegaz? Eztoguz ezagutuko neurri bagako mesede one[ek]? Bada ain astunak bagara, ezagutu daigun edola bere geure arimiaren anditasuna ondo
begiratuagaz zer egin daben Jaungoikoak beragaitik, [eta] emetik jakingo dogu zer egin biar dogun guk. Biztu gaitezan, bada, goz onetan, eta
ikusi daigun gaurko misterijo adoragarrijan: lenengo, zer egin daben
Jaungoikoak gure arimakaitik2; eta emetixek ezaugutuko dogu bigarrengo, ze gitxi egiten dogun guk. Jaungoikuaren karidadia gure arimiakanako3; eta gure ardura gitxija. Eskatu deijogun onetarako biar dogun
2
3

Jatorrizkoan: arimakgaitik.
Idem: arimiakganako.
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grazija gaur Jaungoikoaren amatasunera igon daben Birjina guztiz santiari, esaten deutsagula gaur Aingerubak esan eutsan moduban: Abe
Maria.
LENENGO PUNTUBA
Antxinakua da Jaungoikoak gizona maitetu edo ametia. Ez eguan
Zerurik, ez eguan Luurrerik, ez egoan beste gauzerik, eta ja geunkazan
Jaunak bere bijotzian. Orregaitik dino Berak Jeremiasen aotik: «Betiko
karidadiagaz maitetu zendudazan». In caritate perpetua dilexi te. Zerurik
egin beban, Luurrik ifini beban, eta beste gauzari izatia emon beutsan,
guztija izan zan guri euskun amodijoagaitik, bada guztiak atera zituzan
bere ezerbereze[ta]tik gure onerako. Guztien jabe eta agintari ifini eban
bere antz edo i[ru]dira eginiko gizona. Galdu eban Adanek nagusitasunau Jaunaren kon[tra] esker deungiagaz [...] arturik Jaungoikoa bera beste izateko asmubak, eta geratu zan galdurik bere borondatez. Baña zenbat eta lotsabagago eta eskerdeungago gizona, ainbat amodijoz betiago
ikusten da Jauna; [ba]da noz merezi eban lenengo gizonak Infernuetara
jausitia, ordubantxe prometietan deutso bere zoririk andiena, adierazoten dabela gaurko misterijo arrigarrija, izan zedin orduban gure ganian
jausi zirian gatx guztien osagei edo medizinak. Denpora guztietan poztu dituz Jaunak bere zerbitzallak me[sede] onen esperantziagaz, sarri
prometidu deutsee bere Seme Maitiaren etorreria, sarri ezagutu dabe
Patriarka, Igarla edo Profetak gure arimiaren ganian daukan arduria; eta
ezaukera auxe bakarrik eukazan pozez beterik, eta Jaungoikoen Semiak
gure aragija artuko ebala jakitiak bakarrik guztizko atsegin andi bat emoten eusku[n]. Orregaitik beti egozan Jaunari erreguz jatsi zila mundu
onetara amaitu zedin gizonaren estadu errukigarrija, lotu zitezan bere
negarrak, urratu zitezan bere katiak, eta urten egijan pekatubaren
pre[si]dijorik eta ugazaba gogorren eskupetik.
Gaur, bada, bete dira gurari guzti one[e]k; gaur jatsi da gure Artzain
Ona, gaur etorri da gure arimaren medikuba, eta gaur sartu da munduban gure zor andijen pagatzaillia. Nor da, bada, datorrenau? Da Zeruko
Errege bera. Arako Jaun andi eta indartsuba, ze Aingeru guztiak dagoz
bildurrez ikara bere aurrian, Zerubak dira bere jarri-lekuba, eta Luurra
bere oinazpiko aulkija. O ontasun arrigarrija! Ez jakan falta beste modurik Jaungoiko neurribagiari gura izan baleu gure arimia pekatutik ateretako. Berak esat[i]a asko izango zan gu zorioneko egiteko, asko izan zan
legez munduba ezerezetatik egiteko; edo bialdu eukian Patriarka edo
Profetaren bat, Moises denpora baten legez, Israelko pueblua Faraonen
eskupetik ateretako; agindu leijon aingeruben bati urratu egizala peka-

SERMOITEGIA

391

tubaren katiak eta idigi egizala presondegi edo karzelako atiak, S(a)n
Pedrogaz egin eban legez. Baña ez eban gura izan. Bera dator, Bera egiten da gure anaje, Berak izan gura dau gure Salbagille, gure Artzain,
gure osasun eta gure erremedijo. Berak euki gura dau gure arimen arduria, ezteutso besteri fijau gura, obeto ezagutu deigun zenbat gura deuskun. Beragan artuten dituz gure zorrak, eta guztiak pagadu gura ditu.
Artu gura ditu gure gatxak, eta osatu gura dituz. Gu presondegitik edo
karzelarik ateretarren preso geratu gura dau. Eta ze prezijo, ze osasungei edo medizina, ze ondasun, edo zer dakar guri on guzti oneik egiteko? A neure entzula maitiak! Berau dau gure prezijoa, Berau emongo da
gugaitik; arako jaungoikotasun neurribaga guztia emongo da gugaitik.
Bera da gure medizinia, bere odolagaz egingo dau gure arimentzat osasunezko bañu bat, bere zauri edo heridak izango dira guriak kenduko
dituezanak. Orain bada, begiratu egizube zer balijo daben zeuben arimiak. Zerubak, eguzkija, ilargija, izarrak, zirarra, urria, arri baliotsuak,
eta beste Zeru eta Luurrian eta egon aleitekezan gauza guztiak, zer dira
zuben arimen balijoaren alboan? Auts puska bat, luur zati bat; bada balijo dau zuben arimiak Jaunaren erijotzia, Jaunaren zauri edo llagak, Jaunaren pasiñoia, Jaunaren odola. Jaungoikoa bera da, Kristinaubak,
zuben arimen balijoa, orregaitik zirautsen S(a)n Paulo Apostoluak Korintioarrai: «Prezijo andiagaz zare erosijak». Empti estis pretio magno. Eta
S(a)n Pedro Apostoluak dirausku: «Ez zare erredimidubak, ez zaree
pekaturik atereak, ez zaree erosijak urre ez ziar galdukorragaz, ezpada
Jaungoikoaren odol preziosuagaz». Aberastu gure gaitu bere neurri
bagako ondasunakaz, eta ain ugari bota dituz gure arimetara, ze eztau
itxi bat bere emon baga, bada bere buruba guri emonagaz emon deuskuz daukazan guztiak.
Eta zer egin eztau gure onerako? Aragi egiten bada, gure onerako
egiten da; jaijoten bada, guretzat jaijoten da; bizi bada, gure Maesu izatarren bizi da; pasinoe ikaragarrija iragoten badau, gure merezimentubak geitutarren iragoten dau; bere zanetako odola botaten badau, gure
arimak garbituteko da; ilten bada, gure erijotzia goitutarren ilten da. Ilen
arterik bizirik urteten badau, beragaz ateraten gaitu pekatuaren obija
edo sepulturarik; Zerura igoten badau, gure biterteko izateko dua;
Sakramentuban geratuten bada, gure lagun, gure janari eta pozgarri izan
gura dau. Ze ardura geiago euki leike? Zer geiago egin leike? Ai neure
entzule maitiak! Esan leike eztaukala Jaungoikoak beste zereginik, gure
arimak jagotia baño, bere ardura eukitia baño. O Jaungoiko gizonako
amodijoz betia! Noragino, Jauna, eldu da berorren guganako amodijo,
karidade eta onguria? Su onek dakar Zerutik Luurrera. O Artzain Ona,
ikusi dau galdurik ardija, eta axe topeetara dator! Daki, Jauna, asko kos-
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tako jakana, ondo ezaguturik dauko arantza, sasi eta laar gogorrak irago biarko dituzana aurkituko badau gizon galdu dana, baña neke guzti
oneik eztira asko Berori atzeratuteko. Berorren odol eta bizitzaginokoa
emoten dau gure onerako, eta oraindo gitxi deritxo oni guztioni gure
arimen jabe egiten bada. Asko-edo balijo dau, Jauna, gure arimiak, bada
[ain]bat ardura, ainbat zeregin eta ainbat nekegaz dabil bere billa. Bai,
Kristinaubak, bai; asko balijo dau gure arimiak Jaungoikoaren aurrian,
b[ada] gitxiagotan euki dau modu baten bere bizitzia gure arimiaren
aldian, [eta] naijago izan dau Berrorek il, gu galdubak izan gaitezan
baño. Orain bada, Kristinaubak, ainbeste ardura euki badau Jaungoikoak gure arimiaga[i]tik, ze ardura euki biar dogu guk? Nori juako geiago,
Jesukristori ala zub[ei]? Erantzun egizube zubek. Baña, o gizonaren
gogortasuna! O aztutasun parebagia! Eztau ezen bere ardura gitxiago artzeen gizonak, bere arimiaren baño. Mundu onetako gauzak daruake
bere ardura guztia; bere4 arimia azturik betiko zorakeriau eta itxumendi
auxe adierazotia izango da...
BIGARREN PUNTUBA
Itanduko baneu leku onetatik gorputz ala arimiaren ardura geiago
euki biar dogun, eta zeingaitik biar geiago egin biar dogun, bertatik
deritzat erantzungo zeuskedala guztiok: «Aita, nok eztaki arimia dana
lenengo begiratu biar dogun gauzia? Onexen arduria da lenengua.
Auxegaitik biarra egin biar dogu guztiok, bada dakigu arimia galtzeen
ba[dogu], guztia galtzeen dogula, eta ezteutsala ezer balijo gizonari mundu guzt[ia] irabaztia, arimia kondenetan bada». Guztiak dauke egia[u]
sinisturik, guztiak konfesetan dabee minagaz baña ez obrakaz. Ezta
[orre]gaitik bere arduria gitxiago artuten arimiagaitik baño. Gizonar[en]
begiraune, gogo eta ardurak daruez, edo gorputzen janarijak, edo
diru[ak], edo ondasunak, edo ondo iragotiak. Au ezagututeko eztaukeguz begijak idigi baño. Nok egiten dau arimiagaitik, aberastu gura daben
gizon batek egiten dabenen beste5 diruagaitik? Beti dago pentsetan nondik nora geituko daben, ze tratuk onduen urtengo deutsen. Esperantzarik badauko zerbait irapaziko dabela, itxiko oia eta lua okasinoe[a] ez
galtzearren, eta biarbada eztau dudarik eukiko bere etxia isteko [eta]
erbestera joateko. Botako dau bere buruba itxasoko ontzi baten, eta
fija[uko] deutso bere bizitzia ol zati bati. Iragoko dituz ekatxak, eurijak,

4
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Ostean ezabatuta: eta bere > bere.
Geuk zuzenduta: dabenen daben beste > dabenen beste.
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eguzkijak, beroak, otzak, gaubelak eta nekiak; eta irabazi on bat ateraten badau, on[tzat] emoten dituz irago dituzan gatxak, eta beste okasino
bat badauko, poz andi bategaz artuko dituz barriren barri lan guzti
one[e]k. Baña arimako ondasunak batuteko, ze nagitasuna, ze atzerakuntzia! Aste osu[a] iragoko da ar[imi]a komuta izen baga, errosarijoen
bat errezetan bada arrasta, eta erdi[jan] eztago beste gauzarik; jaieguna
eldu dinian entzuten da meza bat, eta arinena6 gure dala. Orra arimaren
onerako egiten dana. Geisotuten bada gorputza, bertati egiten dira erremedijoak; isten da biarra, gei egiten jako mediku edo zirujeueri, ezta
begiratuten gastuba, artuten dira edatekorik garratzenak, eta iragoten
dira beste neke asko. Osatu ba[rri] dan baten eztago tabernarik, eztago
erromerijarik, eztago jolasik, eztago zorakerijarik, eta itxiko ezpaleutso
guztiai, zorotzat eukiko leuke. Nok egiten dau beste onenbeste arimiagaitik? Jausten bada pekatubar[en] geisoan, illak edo benturaz urte osuba ez jako jaramonik egiten; dag[ua]la gexo edo ilik pekatuagaitik elduten bada medikuagana, zein dan konfesoria, astun eta garratz egiten dira
berak aginduten dituzan osasungei edo medizinak. Esan arren konfesoriak penitentzija au edo bestia egin biar dala arimia osatu gura bada,
agindu arren itxi biar diriala jolasak, dantzak, erromerijak, tabernia edo
ardauba pelleburuzkuak dirialako, eta arimiari gexo andijak dakarreezalako, ezta agindu au egin gura, eztira itxi gura arimiari gatx egiten deutseen gauzak.
Zer esango, bada, janarija irabazteko egiten dirian aleginakaitik7?
Zenbat neke, zenbat lan, zenbat izerdi ogi-puska bat irabazteko? Gozetik arratsera makurturik solo baten, atxurra, laijia edo beste instrumentuen bat eskuan doz[uela] iragoten dozuez otzak, beruak, eurijak, edurrak, indriskak, eguzkijak. Nok [bes]te onenbeste arimiaren janarija irabazteko egiten dau? Ze lotsarija, neure Kristinaubak! Gorputzari egunian
sarri janarija emoten jako, goxian, arratsaldian, eta eguerdian; eta arimiari sei illebeterik sei illebetera, edo bi[ar]bada urterik urtera, eta orduban
bere Jaungoikoak berak daki zelako [atze]rakuntziagaz. Duarik dino
Jaun onek emoten deuskula bere gorputza Sakramentuban gure arimen
janaritzat, eta orregaitik bere ain atzera? Zer egingo zeunkie, bada, gorputzarentzat janarija irabazteko artuten dituzuzan lanak irago biar
bazenduz? Egunak, gabak, astiak, ilak eta urtiak daruaguz gorputzaren
arduriak; beretzat biarra, beretzat soñekua, beretzat nekiak, beretzat
lanak, beretzat jatekua, beretzat guztija, eta arimia azturik inoz gomuta8
6
7
8

Idem: arirena > arinena.
Jatorrizkoan: aleginakgaitik.
Alternantzia: komuta / gomuta.
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eztogula. Eta orregaitik bere usti dogu artez-artez guazala Zerura. Eztirautsuet, Kristinaubak, eztaizuela biarrik egin gorputzagaitik, errazoe
andija da biarra egitia. Auxe da Jaungoikoak Adani, eta Adanegan guri
emon euskun ofizijoa, esan eutsanian: «Zeure arpegiko izardijagaz jango
dozu ogija». In sudore vultus tui vesceris pane. Nai neukiana da ezteitela biar guztija gorputzarentzat izan, arimiarentzat egiten dana galdutzat
daukazuela. Biar egizube ordu onian gorputzarentzat, baña au gorputzarentzat egiten dozuben biarrau, egizube Jaungoikoak alan gura dabelako zubekanik9. Berari ofrezidu egijozube biarrian ifinte-orduban, edo
gitxienez goz guztietan, eta onela gorputzarentzat biar egiten dozuela
arimia aberastuko dozube merezimentu andiekaz. A Kristinaubak! Modu
onetan biar egingo10 bazendube Jaungoikoak zubekanik11 alan gura
dabelako, Berari ofrezidurik biar guztiak, auxe asko izango litzateke
Santu andi batzuk izateko. Onela santutu zan [a]rotzitzan12 S(a)n Josef
Santu13 gloriosua, eta beste S(an)tu askoen artian bere zorionekua,
Mari[a] Santisimiaren senarra izan zalako; onela santutu zan S(a)n Isidro
soluetan laijiagaz eta atxurragaz, onela S(a)n Homobono merkataritzan,
eta onela S(a)n Emeterijo eta S(an) Zeledonio bere aita Marzelogaz soldaduen ofizijoak dakarzan pelleburu artian.
Neure entzula maitiak, idigi daiguzan nozbait geure begijak ikusi
daigun zer balijo daben geure arimiak, euki daigun oraingiño euki
dogun baño geiagoan. Jaungoikoak ainbeste estimadu eban arimia,
eztaigun gorputz ilkorra geure Jaungoikotzat euki. Euki daigun bere
arduria; izan bedi gure lenengo zeregina arimia birtutekaz edertutia.
Gorputzagaitik biar egitiak eztausku au eragotziko, bada orduban bere
irapazi gengi pazientzia nekietan, humildadia, kontsideradurik pekatuagaitik kondenadu ebela Jaungoikoak biarrera; Jaungoikoen borondatiagaz konformidadia. Orduban bere egin legiz bijotza Jaungoikoagana
eregirik, Fedeko, Esperantzako eta Karidadeko aktoak. Zorionekuak
zubek, Kat(olikuak), alan egiten badozube, bada mundu onetan biziko
zare atseginez beterik, eta bestian artuko dozube biar guzti onen sarija,
zein izango dan eternidadeko glorija. Ad quam, etc.

19
10
11
12
13

Jatorrizkoan: zubekganik.
Geuk zuzenduta: egiten > egingo.
Ikus 9. oharra.
Ostean erantsita.
Idem.
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Jesús, María y Josef.
S(a)n Miguel y S(a)n Juan Evang(elist)a.
Dicebat Iesus turbis Iudæorum et principibus sacerdotum:
Quis ex vobis arguet me de peccato? Ioan 8, 46
Orain artian, Katolikuak, Eleiza Santien zeregina izan da, geure
pekatubakaitik1 geuretzat ekarri dogun erijotzia negar eragitia. Baña
orain, gaurganik asten [da] geure begijen aurrien ifinten gugaitik Jesukristoen Majestadiak irago eba[n] Pasiño Santuba, geure bijotz gogorrak
bigundu ditentzat. Orregaitik gaurko eguna esaten da Pasiñoko Domekia, gaurrik asi ta Paskua artian okupadurik dag[oa]lako Eleiza Santia
zelebretan Jesukristoen Pasinoen misterijo andija. Emen ik[usi] biar dogu
ze debozinoagaz eta ze pentsamentugez egon biar garien egun guzti
onetan; baña egija esateko, ezin negar egin bagarik begiratu legiz bizi
garian denpora tristiok, bada Kristinuak dakusguz bardin beste denpora2 batzuak legez begiratuten dituezala egun santu one[e]k. Beste denporetan legez dabiltzez euren olgantzetan, euren jokoetan, euren tratuetan, Jaungoikuen gauzen akordurik artu baga. Eztakusgu beste denporetan baño elezara asistentzija geiago, meza bat eta bera (...)rik
arin-arinke entzunik usti dabe gordetan dabela Jaungoikuen Legia. Zenbat dakusgu (...) mezia entzunik eztaudela jaramonik egiten3 meza
nagosijari, ez4 bertan egiten dan sermoien edo doktrinen esplikazinoien,
Maesu Jaunak errazoiagaz (...)?
Urte guztijan dagoz personak [joaten] eztirianak eleizara, eta badatoz
bere, nozipenian baño eztatozanak. Jaijeguna ta asteguna bat eg[i]nik
doaz euren tratuetara, Jaungoikuen eta euren arimen gauzak albora itxirik. Ba[tu] biar ginaitekez grazijak emoten Infernurik eta sekulako5 eri-

* Ez da osoa.
1 Jatorrizkoan: pekatubakgaitik.
2 Ostean aldatuta: egun > denpora.
3 Ostean erantsita: eztaudela > eztaudela jaramonik egiten.
4 Ostean aldatuta: eta > ez.
5 Ostean zuzenduta: sekula > sekulako.
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jotzarik libradu gen[duzan] obriagaitik, baña au ezpada erraz bere, Eleiza Santiak daukaz ifinirik domeka ta jaijak, euretan Jaungoikuagana guztiz emonik kunplidu deigun obligazinoe andi [o]negaz. Eta denpora guztien artian, dagoz denpora batzuk zeinetan bestetan baño es[tua]go
gagozan obligazinoe onetan. Agindu (...) Jaungoikuak Hebreoai irergijen amalaugarrenien sakrifikadu biar eban bildotsa ekarri leiela etxera
irergijen amargarren[ian], ikusirik orduko egunian bildotsa eta entzunik
bere dedarrak ekarri leientzat memorij[era] Jaungoikuak egin eutsen
mesedia Egiptorik atera zituzanian, eta beragaitik grazijak emon leijoentzat. Bada, Katolikuak, ainbeste egunetan ekarri biar bazan memorijera
a mesedia, zer eleike egin biar Infernurik eta Demoninuaganik bere
eri[jo]tziagaz libradutiagaz egin euskun mesediagaitik? Kontsideradu egizube, bada, sartu g[ogo]an egunetako Eleiza Santien zeremoniñak ta
kantubak diriala Jesukristoen dedar misterijosubak, zein dan Bildots
Benetakua gugaitik Kurutzian erijotzia emonik sakrifikadu zana. Gaurko
egun[g]o ebanj(elijoak) ifinten deusku begijen aurrian erijotza onetarako
motibua6 emon ebana, bada bertan dinausku Jesukristoen inozentzija
eta santidade andija, bere doktrinien egitasuna, eta judegu madarikatuben gogortasuna. Hebreoak, esan deutsuedana legez, il biar eben bildotsa izan biar zan mantxa bakua, ofrezidu biar eben intzentsoa izan biar
zan garbija; oneik sakrifizijo guztijok zirian, Aita S(a)n Aug(ustinek) eta
S(a)n Juan Krisost(omok) dinuen legez, Jesukristoen Gorputzeko eta
Odoleko sakrifizijoen gerizak. Bada, ainbeste garbitasun eskatuten
beban sakrifizijo atan, ze inozentzija eta garbitasun biarko etzan sakrifizijo aek aditen emon e[u]skuen egijan? Alan bada, ikusirik geure Maesu
Dibinubak elduten zala bere Pasinoko denporia, gura izan eban pekatu
guztijakaitik7 ofrezidu biar zanen inozentzija mundu guztijari irakutsi,
eta alan esan eban: «Zeiñek zuen arterik topaduko dau nigan pekaturik?». Quis ex vobis arguet me de peccato? Emen daukagu Jaungoikuen
Bildotsa munduko pekatubak kenduten dituzana, S(a)n Juanek beragaitik esan eban legez. Ecce agnus. Atxineko Legian esan eban Jaungoikuak pekatubakaitik8 ofrezietan zan hostija ukuturik: «Gizona santifikaduko bada, zenbat geiago santifikaduko da hostija au bere bulerrian
artuten dab[enian]?». Eldu gaitezan, bada, beragana biot[z] artezagaz,
fede andijagaz eta kontzientzija garbijagaz, S(a)n Paulo Ap(ostoluak)
din[a]uskuna legez. Accedamus, etc.
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Ostean erantsita: Gaurko egun[g]o ebanj(elijoak) erijotza onetarako motibua > Gaurko
egun[g]o ebanj(elijoak) ifinten deusku begijen aurrian erijotza onetarako motibua.
Jatorrizkoan: guztijakgaitik.
Ikus 1. oharra.
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Accedamus cum vero corde in plenitudine fidei,
aspersi corda a conciencia mala. Hebr. 10, 22
Ain dira asko eta andijak Jaungoikuak egin dituzan mirarijak, ze
eztago gizon ez Aingeruben artian ez eurak adierazo leikezan minik, ez
neurtu al leikezan zentzunik. Irakorri dagiguzan begijak Zerura eta ikusi dagigun eguzki, ilargi eta izarren edertasuna, beeratu dagiguzan gero
Luurrera begiratu da[i]guzan gizonak, aberiak, txorijak, arrainak, mendijak eta beste al daiguzan gauza guztiak; eta gura ta gura ez esango deutsagu Jaunari: «Mirari andijak egin ditu neure Jaun eta Jaungoikuak, ta
eztago berorren gogo edo pentsamentuban Berorri eldu deitekianik.
Egija da, Jauna, sinistuten dot; eztauke neurririk, azken baga geitu dira».
Baña ain andijak badira bere denpora guztietan egin dituzanak, guztiz
izan zirian andijagoak Jesukristo gure Jaunak bere bizi barrenian egin
zituzanak; bada bere Gorputz eta Odola gure janari eta edaritzat sakramentu orretan itxijagaz batu zituban denpora guztietan egin dirian mirari guztiak. Orregaitik dino Dabid Erregiak: «Andijak dira Jaunaren egikera edo obrak, guztijak arrigarrijak, eta euretan agiri da bere anditasun eta
eskubide kabubagia; baña guztiak batu zituban arimako janariau bere
bildur dirienentzat ifini ebanian». Memoriam fecit mirabilium suorum
misericors et miserator Dominus escam dedit timentibus se. Guztietan
ageri da geure Egile maitearen ontasuna, guztietan ekusten da bere
guganako amodijo, biguntasun eta ardura kabubagia, baña ez inun obeto sakramentu au egin ebanian baño, bada ementxe ifini zituan bere
gizonakanako1 amodijoaren ondasunak, dirausku Trentoko Batzar edo
Kontzilijuak. S(a)n Juan Krisost(omok) dino Altarako Sakramentu ori
dala arako Paraisutik urten eban iturrija, zeinek erregetan eban luur guztija noren albo orreetatik2 dagozan osasuneko frutuba emoten daben
arbolak. Mai orretan daukagu arako ogi zorogarri gozo guztija daukana;
orixe da bene-benetan Zerurik jatsirik Aingeruen ogija. Eztago Luurrian
ez Zeruban bere kopau orretan eztago[a]n ondasun ez zorionik. Ainge-
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Jatorrizkoan: gizonakganako.
Geuk zuzenduta: oietatik > orreetatik.
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ru eta zerutarrak Zeruban zoriontsu badira, ogi orretan dagoanagaitik
dira Luurrian Santurik, bada ogi orrek egiten ditu. Gose bagara, ortxe
daukagu janarija; gexo bagara, ortxe dago osasungei edo medizinia eta
medikua; triste bagagoz, orra poza; nekaturik bagagoz, orra atsegina;
arerijoak gerra egiten badeusku, orra gordetze[n] gaituzan Jauna. Baña
zer eztaukegu Altara orretan? Ez Zeruban ez Luurrian gura al izan ginaike3 or eztaguan gauzarik.
Baña esango deustazube: «Sarri ta sarri artu dogu sakramentu ori,
baña eztogu sentidu iñoz alako gozo, poz, ez atsegin». Ai neure Kristinaubak! Sinistuten dot eztozubela sentidu, sinistuten dot egija diñozubela, baña ezta au sakramentu orretan eztagoalako esan dodan (...), ezpada biar dan moduan etzarielako elduten Altarara. Berandurik berandura
jarten zara mai orretan, eta orduan eztozu ondo begiratuten ez nogaz
jarten zarian, ez ze janari dan aurrian daukazuna, eta alan artuten dozube deboziño baga, gurari baga eta amodijo baga; eta orregaitik ez dozube sentietan or daguan gozo arrigarrija. Eta deungen dan osasuna eta
bizitzia (...), erijotza gogorra eta kondenaziñoa ikaragarrija iruntsiten oi
dozube; ez hostija orretan (...) dagoalako, ez erijotzarik or aurkituten
dalako, ezpada arima loijagaz eta pekatuz beteriko kontzientzijagaz artuten dozulako. Negargarrizko zori gogor au jazo eztakizun, entzuzu zer
dirautsun S(a)n Pablo Apost(oluak): «Eldu gaitezan Jaun origana bijotz
artezagaz, fede andijagaz eta kontzientzija garbijagaz». Accedamus cum
vero corde, in plenitudine fidei, aspersi corda a consciencia mala. Elduko gara fede senduagaz, ondo begiratuten badogu nogaz jarten garian
mai orretan, eta zelakua dan artuten dogun janarija; elduko gara bijotz
artez eta kontzientzija garbijagaz, kendurik pekatu guztijak apaindu edo
edertuten badogu arimia grazija eta deboziñoagaz. Orra neure sermoia
puntu bitan: lelenguan esango deutsubet ze miragarrija dan Altaran
emoten jakun janarija; bigarrenian, zelan eldu bier garian janari zorigarri au artutera. Eta deshonradu eztagizun Jaunaren Izen Santuba zeuben
miñakaz, nun artuten dozuben gorputzori, entzuzu zer dan Juramentuba.
Da bada Juramentuba, esaten dan gauzaren baten egijaren ganian
Jaungoikoa testigutzat ekartia. Iru gauza euki biar ditu artez egiteko: egija, justizija, eta biar edo nezesidadea. Lelengo, egin biar da egijagaz, au
da, ziur egon biar zara diñozuna diñozun moduan dala; eta alan pekatu mortala egingo dozu guzurragaz edo dudiagaz egiten badozu. Esaterako, itanduten badeutsube Pedro urlija egunetan tabernan ikusi bazen-

3

Idem: al gura izan ginaike > gura al izan ginaike.

SERMOITEGIA

399

duan, ta jakinik an eguala, edo dudiagaz ez-baijetz juramentu egiten
badozu, pekatu mortala egingo dozu, zegaitik juramentu egiteko an
eguala ziur egon biar zara eta duda baga. Beste aldetik, zerbait opetsi
edo prometietan badozu, euki biar dozu intentziño edo gogoa kunplietako; eta alan egiten badozu juramentu lau marai emongo dozula, euki
biar dozu emoteko gogo edo intentziñoa, eta ezpadaukazu intentziñoau
pekatu mortala egingo dozu. Bigarrengo, egin biar da juramentua justizijagaz, au da, gauza onaren ganian; eta alan juramentu egiten badozu
gauza deu[n]garen bat egingo dozula, pekatu egingo dozu. Esaterako,
juramentu egiten badozu zerbait ostuko dozula, pekatu egingo dozu eta
eztozu ostuteko obligaziñorik eukiko. Irugarrengo, izan biar da juramentuba nezesidade edo preminiagaz; eta alan ezta egin biar edozein gauzagaitik, baña au baga egitia bakarrik izango da pekatu beniala, egija eta
justizijaz bada.
Izan ezkero juramentuba iru gauza one[e]kaz, ez bakarrik ezta pekatu, baita dago obligazinoa estu[an] egiteko juezak aginduten badau; et[a]
alan ezin eskusau ziñatekez juezak juramentu artu eztozun, bestelan
pekatu mortala egingo dozu, eta doktore edo jakitun askok diñue biurtu edo erres[titu]idu biarko dozuzela zuk ez juramentu egiñagaitik datorzan kaltiak. Juezak juramentu ar[tu]ten dabenian itanduten daben guztija esan biar dozu dakizu-dakizun moduan, ziertu dakizuna ziertutzat,
dakizuna dudaz dudaz, ezer bere, ezer bere geitutu, gitxitu, ez aldatu
baga. Inozentzio Amakagarrenak dirautsuna legez, guzurragaz juramentu egiten badozu, edo zerbait aldatu edo gitxituten dozula, ez bakarrik
pekatu mortala egingo dozu, baita4 bere biur[tu] edo errestituidu biarko
dozuz guzurrezko juramentu orreikaitik datorzan kalte guztijak, eta zelako obligaziño estuagaz! Zure guzurrezko juramentubagaitik norbait
infinten bada bizitzia galdu[teko] pelleburuan, atera biarko dozu premina one[e]kaitik zeuk zeure bizitzija galduko badozu be[re]; bere honria
galduten badau, biurtu biarko deutsazu zeuria galduko badozu bere;
ondasunak galduten badituz, biurtu biarko deutsazuz zeuriak galduko
badituzuz bere. Orra, Kristinaubak, ze karga pisutsuak artuten dituzan
bere juramentu bidebagako, oker eta guzurrezkoak egiten dituzanak.
Eta orregaitik bere aurkituten dira gizon ain itxutu eta arimabakuak, tragu bat ardao, diru puska bat edo adiskide batgaitik milla juramentu
guzurrezko egingo ditudezanak. Eta orra nundik datorren sinistu bere
ezin leitekian gauza bat, egunian-egunian ikusiko ezpagendu. Emon
bedi bide baga auzirik okerren-okerrena, bada aurkituko ditu auzillari

4

Idem: baiña > baita.
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onek naiko beste testigu bere aldera juramentu egingo dabenak. Baña
esango deustazube: «Aita, zer egingo dot? Badinot dakidan guztija, adiskide andi bat galtzien dot; kostubak ezarriko deutseez, edo presidijuen
batera botako dabee, daukan guztija kenduko deutsee, eta bera eta bere
etxeko guztija galdurik geratuko dira». Bai, nai ez bazenki bere, zure
guzurrezko juramentuagaz mundu eta Infernuko guztijak Zerura juango
litzatekezala ezin egin zinaike, bada au Jaunaren Izen Santuba ostikopian erabiltia da, eta au ezin egin leiteke Zeru, Luur, eguzki, ilargi eta
mundu guztijagaitik bere. Onezaz ostian dira andijak juramentu guzurrezko batek dakarzan kaltiak, ze guztiz da gatx guzti-guztijak
erre[s]tituidutia5 obligaziñoa dagoana legez, eta alan dino S(a)n Juan Krisost(omok), ezin salbadu leitekiala juramentu faltsua egiten dabenik.
Non licet pejerantem sa(...). Kontu bada, Kristinaubak; juramentu egin
biar bada, egin Jaungoikuak aginduten daben moduan: egijagaz artez,
ezer kendu baga, geitu ez aldatu baga, Jaungoiaren aserrakuntzia zuben
gania[n] jausi eztedin; bada geiago zor deutsazu Jaungoikuari, guraso,
anaije da6 adiskide guztijari baño, eta Infernuan jausten bazara, etzaitub[e] oneek atarako. Eztaiala Jaungoikuak onelako gauzarik permitidu,
eskatu deijogun auxe, bitartekotzat bere Ama guztiz santia ifiñirik,
dirautsagula Aingeru S(a)n Gabrie[lek] legez: Abe Maria.
Adierazo gurariz S(a)n Pablo Apostoluak lenengo Kristinaubai zelako humiltasun, deboziño eta errespetuagaz eldu biar zirian ge[u]re errelijinoeko misterijo adoragarrijak artutera, ifinten deutsee begijen aurrian
arako Antxineko Legia Sinaiko mendijan emon zanian i[zan] zan anditasuna. Ain ikaragarrija agertu zan mendija, ze guztija zan suba, lainua,
eka[txa], axia eta iluntasuna; ain zirian bildurgarrijak an entzuten zirian
tronpeta-otsak, ain senduak andik urteten eben izkune, berba eta diadarrak, ze ezin sufridu izan zitubeezan Israeltarrak. Si[nis]turik egozan
geiago irauten beeban Jaunaren berbeitiak, bildurrak ilgo zituzala, eta
alan eskatu eutseen ez egijala berba geijago, bada bestelan etzala posible bizirik geratutia. Ain zan ikaragarrija eta itzaltsua an ikusten zana, ze
izanik Moises munduban zan gizonik santubena, guztija geratu zan bildurrez ikara. Emetik adierazo gura deutse zelako humiltasun, deboziñoe
da bildur santuagaz el[du] biar dirian Testamentu Barriko misterio arrigarrijetara, eta guztiz [...], eta alan dirautsee, eta euren izenian guri:
«Begira nora zuazan; eztozu emen igoten su, arraijo, trumoe, kee, eta
od[ei] ilunez beteriko mendira, ezpada Sion santara, Jaungoikoaren uri

5
6

Idem: erre[s]tituietia > erre[s]tituidutia.
Alternantzia: ta / da.
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eta etxera; urreratuten za[ra] su bizija dan Jaunagana. Etzuaz Judeguben
erdira, ezpada ainbat milla milloe Aingeruben art[era]. Eztozu or aurkituko Moises, ezpada Jesus ona Testamentu Barriren emollia; eztozu aurkituko idi, bei, ez txalen7 odolik, ezpada Jaungoikuaren Semien mundu
guztija santu egiteko (...) izan zana». Auxe nai neuke begijen aurrian
eduki dagizun Altara orretara elduten za[ria]nian, bada auxe asko izango litzateke humiltasun andijagaz eta bildur santuz ikara elduteko.
Ezpabere idigi daiguzan ge[u]re arimako begijak, biztu daigun
ge[u]re fedia, eta al da[i]gun onduen begiratu nor edo zer da hostija orretan dagoana. Da bada, (nok esan leike, [nok] sinistu leike fediak irakatsiko ezpaleu), da arako Jaungoiko neurribaga, azkenbaga, ka[bu]baga,
Zeru ta Luurra ezerbereezetatik egin zituzana; da arako Jaun andi nori
obedietan deutsen izatia dauken gauza guztijak, nori zerbietan dabeen,
eta noren agindua egiten daben ainbat milla milloe Aingeruk; da arako
Jaungoiko mundu guztija begiraune bategaz bildurtu eta ikaratuten
dabena, eta mendijak ukututxu bategaz ge[itu]erazoten deutseena; da
azkenerako Jaungoiko Zeru zabalak kabidu ezin dabena, bada Jaungoiko (...) [au]xe da ogi-puska orretan artuten doguna. Baña zetarako zarratu da estutu gura ete dau bere anditasun neurribaga guztija? Guri bere
anditasun guztija janari emote[n], bere ondasun guztijen gure gaitu,
Zeruko gozotasun guztijakaz ase nai gaitu. Onetarako, ezta kontenteetan8 gugaz mundu onetan izanagaz, ezta kontentetan gure lagun izanagaz, ezta kontenteetan9 etxe10 eta eleza baten gugaz egonagaz, ezta
kontenteetan11 gu bere anaje eta seme izaitiagaz; nai dau Bera jan daigun ge[u]re barruan euki daigun, nai dau beragaz gauza bat izan gaitezan, eta berbera izatera eldu gaitezan. Orretarako egin da gure janari eta
edari, gure Ogi egin da eta gure Ardao. Naijen daben gauzia da Altarara eldu gaitezan, beragaz mai baten jarri gaitezan, Bera bere jaungoikotasun eta daukan guztijagaz au artu, eztarritik irago eta bularren barruban sartu daigun. Orregaitik Altara orretatik dei egiten deusku: «Erdu,
neure semiak, zubentzat ifini dodan maira; jarri zatez, eta jan egizu ez
ari, idi, ez beijen aragija, ezpada neuria, arako neure Ama Birjina garbijaren erraijetan Espiritu Santuaren obra eta birtutez sortuba berbera.
Edan egizube arako Kurutzian12 munduaren prezijotzat emon zan odo-

17
18
19
10
11
12

Geuk zuzenduta: txallen > txalen.
Idem: konteentetan > kontenteetan.
Idem.
Jatorrizkoan: hetxe.
Ikus 8. oharra.
Ostean zuzenduta: Kurutziaren > Kurutzian.
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la berbera. Ase zaitez neure aragiz eta neure odolez; artu egizuz eta aberastu zaitez munduban eta Zeruban aurkitu al leitekezan ondasunik
andijenakaz. Erdu, ez egizu bildurrik euki; ezteutsu inok sartzen galazoko, ez jatzu dirurik ez beste gauzarik biar, doarik emongo jatzu nai
dozun eta nai aleizun guztija13».
Neure Kristinaubak, zorian txikija dala deritzazu Jaungoikuagaz batera mai baten jartia, eta zeuben bularren barrura sartutia ez aingeru edo
serafinen bat, ez eguzki, ilargi edo izarrak, ez santuen bat, ez Ama Birjinia guztiz santa, ezpada Jaungoiko guztija, Trinidadeko Iru Personak,
Aitia, Semia eta Espiritu Santuba, eta Jaun bizileku egonik aurkitutia?
Esan egidazu, neure entzule maitiak, zelako pozagaz artuko zeunke
Jesu[sen] soñekoren bat, bere ule edo beste gauzaren bat emongo
baleutsuee? Esango baleutsue erri onetako etxeren14 baten daguala Jesukristo ge[u]re Jauna, edo Ama Birjinia guztiz santia, edo Apostoluen bat,
ez zinatekez ainbat lasterren juango bera ikustera? Ze poza, ze atsegina
artuko zeunke Jesukristok esango baleutsu zeugaz etxe baten bizi gura
dala, zeugaz mai baten jan, zeugaz ibili, eta zeugaz berba egin? Zenbat
bidar euki izango dozu Apostoluben enbidija, Jesukristogaz bizi izan
zirialako? Zenbat bidar esan izango dozu: «Ai, denpora atan bizi izan
banintz Jesuk(ris)to ezagututeko, beragaz berba egiteko, eta bere krijadu eta zerbitzalla izateko!»? Bada, Kristinauak, au guztiau eta geijago
daukagu Altara orretan. Ortxe emoten deusku ez bere erroparen bat, ez
bere zapataren bat, ez Berak erabiliko beste gauzaren bat, ezpada bere
Gorputz oso-osua, bere Odol guztija jaungoikotasun guztijagaz. Bera
ikusi gura badogu, beragaz egon gura badogu, beragaz berba egin gura
badogu, eztaukagu zer urrin juan, emen bertan dago; biztu daiguzan
fedeko begijak eta ikusiko dogu, nai dogun guztijan berba egin ginaijo.
Eztaukegu zer euki Apostolu Santuben enbidijarik, ez beste Jesukristogaz bizi izan zanenik, bada ezta kontenteetan Jaun andi au gugaz etxe
baten biziagaz; au gitxi da deuskun amodijoren, ezta ezer, geiago nai
dau. Ezta kontentetan gure laguntzagaz; au gitxi da, geiago gure dau.
Ezta kontenteetan15 gugaz berba eginagaz, mai baten janagaz, gure anaije izanagaz; au gitxi da, geiago gure dau. Gure dau gure ogi izan, gura
dau gure auan sartu, gure eztarritik irago, gure bularren barruan egon;
gura dau gauza bat izan gugaz gu beragaz bat izan gaitezan, bere bizijagaz bizi gaitezan, Bera izan gaitezan.

13
14
15

Idem: nai al izan zeinkian guztija > nai aleizun guztija.
Ik. 10. oh.
Ik. 8. oh.
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Begiratu dozu nozbait, neure entzule maitiak, arrigarrizko mirari au?
Ifini zara iñoz komulga[u] ezkero kontsideretan zer jazo dan zugan, nor
daukazun ez zeure etxian, ez zeure laguntasunian, ez zeure albuan,
ezpada zeure bularrian, zeure barruan zeugaz bat eginik? Bada errazki
esan zinaike: «Ementxe daukat neure barruban arako Jaungoiko neurribaga, kabubaga, azkenbagia. Ementxe daukat arako mundu guztiaren
Egilia, nori estu jatorko Zeru guztija. Ementxe dagoz ainbat milla Aingeru auspaz makurturik adoretan nik neure bularrian daukedan Jauna.
Neure barruba dauket Zeru eginik, bada daukat Aingeru ta Santubak
Zeruban zorioneko eta bedeinketuak egiten dituzana. Enaz onezkero
lurra, enaz autsa, ezpada Jesukristoren Gorputza; bere parte naz, Jesukristo naz, bizi naz ni baña ez ja16 ni, Jesukristo bizi da nigan, bere bizijagaz bizi naz». Modu onetan berba egin biar dogula mirarizko sakramentu ori artu ezkero dirausku S(a)n Juan Krisost(omok), bada auxe
berau eta ez gitxijago izaten dala. Orregaitik bada, biztu daigun geure
fedia Altara[ra] elduten garianian, eta idigirik ge[u]re arimak, begijak,
ikusi daigun ze janari dan or emoten jakuna, S(a)n Pablo Apost(oluak)
dirauskuna legez. Ezagutu dagiguzan Jaungoikuak kopau orretan batu
dituzan mirarijak, eta auxe asko izango da arritu eta mututurik geratuteko, lurreraño humildurik geratuteko, eta konfesetako ez gariala duin
onelako maijan jarteko, eta gitxijago janari ain zoragarrijau ge[u]re bularrian sartzeeko. Auxe izango da bildur santu bategaz ikara egoteko Altarara eldu biar garianian, eta bildur onegaz al daigun guztija arimia garbiturik, al dogun birtute eta amodijuagaz apainduteko. Eta alan izan
dedin, entzuzu eldu biar zarian...
BIGARREN PUNTUBA
Jakin gura badogu zelako garbitasunagaz eldu biar garian jaungoikozko sakramentu ori artutera, eztaukagu begiratu baño eskatuten eutsen Antxinako Legian sakrifi[zi]juetara eta ogi santubak jaatera juazanai.
«Ara Moises –dirautsa Jaungoikuak–, esan eijezu Aaron eta beste semiai
sakrifiz[i]ju on bat egiten datozanian eskubak eta oñak garbitu daijezala,
ezteiteza[n] loirik etorri nire aurrera; nire aurrian ifinten dirian ogijak jango baditubez, garbi-garbi aurkitu biarko diriala Santu izan deitezan,
bada Neu bere Santu nazala.» Orain bada, ainbeste garbitasun eta santidade eskatuten beutsen Jaungoikuak Antxinako Legeko sakrifizijuak jango zituezanai, zelako garbitasun eta disposiziñoagaz eldu biar ez gara

16

Ostean erantsita.
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Lege Barrikuetara? Zer euken zerikusi sakrifizijuak guriakaz? Aiek etzirian altura orretakuen geriza eta irudija baño. Aeetan ez eguan Jaungoikua, ez eukeen Jaungoikuari ofrezidu izana baño, eta orregaitik ezin
inor santutu eijeen, ezin pekaturik parkatu eijen. Baña hostija orretan ez
bakarrik aurkituten da santidade, pekatuben parkaziñoe eta grazija, baita santidade eta grazija guztijen iturrija, grazijaren emolarija eta pekatuben parkatzallia. Bada irudi eta gerizia bakarrik artuteko ainbat garbitasun biar bazan, zer biarko ezta Egija bera artuteko? Errege baten estanpa edo irudija nunbait ifinteko eskatuko biar balitz leku a apaindutia eta
edertutia, ainbat eta geijago biarko litzateke bera ifinteko. Dakuskuna da
edonun ifinten dala Erregeren irudi edo estanpia, nai dala ezkatzburuan, nai dala atartian, nai dala salan, nai dala ganbaran.
Baña esan egidazu: abisauko baleutsu Errege[k] zure etxera17 etorri
gura dabela, zer egingo zeunke? Ze zeregi[netan] ibiliko zinatekezan?
Etxe18 guztija garbituko zeunke, etzeunke auts ez aramaurik itxiko, ez
beste loikerija[rik], eta guztiz Errege berarentzat ifinten zenduban gelan
edo salan gero edertu eta apainduko zeunke al daizun gauzarik eder eta
balijotsuenakaz, eta ezpazeunke zegaz, al daizun alderik ekarriko zeunke prestaurik badira bere. Bada, neure Kristinaubak, Zeruetako Erregek
dirautsue, Aitiaz, Semiaz eta Espiritu Santubaz dirautsuee, zugana etorri
gura dabela, zura bularra euren etxetzat autu edo esko[jidu] dabela, ortxe bizi eta egon gura dabela; eta eztozu garbituko zure bijotzori? Eztozu ardura geiago ar[tu]ko Zeruko Erregiak bere bizilekutzat artu edo
eskojidu daben etxe19 ori, arima ori apainduteko? Pekatari[a]ren loikerija artian ifiniko dozu Zeru ta Luurren Jabia? Gela20 ain zatar, atsitu eta
ustelian nai dozu Zerubak oin azpijan daukazan Jauna ifini? Ai neure
Kristinaubak! Ge[u]re leezko gizon ilkor eta auts puska bat danagaz
egingo ez gendukiana, egiten dogu Jaungoiko guztiz altsu edo poderoso bategaz? Ez[tau]kagu federik, eztogu sinistuten biar dan moduan nor
dan hostija orretan daguana eta geure bularrian artute[n] doguna, orregaitik elduten gara otzik, karidade baga, amodijo baga, humiltasun baga,
berandurik berandura, orduban bere arrastaka, eta Elezien aginduen
poderez. Esan egidazube, Kristinaubak: esango baleutsu Erregek
zua[ze]la beragana nai dozun guztijan, beragaz jango dozula gura dozun
guztijan, berak jaten daben guztirik, eta maira joaten zarian guztijan
mesede andijak egingo deutsuzala, baña onetarako garbi eta al daizun
17
18
19
20

Ik. 10. oh.
Idem.
Idem.
Geuk zuzenduta: gella > gela.
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soñekorik ederrenakaz apaindurik eldu biar za[ria]la, bada zeinbat garbi
eta apainduago ainbat eta ondasun andiagoak artuko dozuzala, zer egingo zeunke? Luzatuko zeunke egunerik egunera, asterik astera, eta illerik
illera m[ai] atara Erregegaz joatera? Juango ziñatekez erroparik zatarrenakaz, arpegi eta esku loiakaz? Azartu edo atrebiduko zinatekez buztina edo loikerijaz beteriko eskubak platerera ezarten? Ezetz deritzat.
Lenako sinistuko neuke egun bat bakarrik luze egingo litzatekezula
mai atara jarri eta janari gozo eta ugarijak jateko; topau[ko] zeunkezala
prestaurik baño ezpada bere erroparik ederrena, eta al daizun guztija
garbituko zinatekezala esk[er]tarren Erregek eskini deutsuzan ondasunak. Orain bada, auxe berau dirautsu Jaungoikuak: eldu gaitezala nai
dogun guztijan, bere maijan beragaz batera jango dogula, ez Berak jaten
dabena ezpada Jaungoikua bera; eskini d[e]usku elduten garian bakotxian mirarizko ondasunakaz aberastuko gaituzala, baña onetarako garbi-garbi arimia apaindurik eldu biar gariala. Eta orregaitik bere, gizon
batek emon al daiguzan ondasunakaitik21 egin genkiana, eztogu egingo
Jaungoiko batek emon gura deuskuzanakaitik22? Erregerik andi eta aberatsenak emon al daiguzan ondasunak, zer dauke zerikusi Jaungoiko
guztiz altsu edo poderosoak Altara orretan emoten deuskuzanakaz?
Errege batek emon al daiguzan ondasun, diru, hazienda eta honra guztijak ugarijak izanik, geien-geien bere erijotzako ordura baño eztabe
iraungo, eta dirauben artian bere eztira asko betiko min puska bat, ez
atsakabe bat, ez tristeza puska bat bere kenduteko. Baña Jesus onak
Altara orretan emoten deuskuzanak, ezteuskuz kenduko geuk gura
ezp[ad]ogu ez Eriotziak, ez Demoniñuak, ez Infernuak; bada or em[o]ten
jakuna betiko bizitzia da, betiko zoriona, betiko ondasun eta alegina.
Bada Salbagiliak dirausku: «Ni jaten nabenak betiko bizitzia eukiko dau,
ezta inoz ilgo, nigan biziko da, eta Neu biziko naz beragan». Eta alanbere, a[tze]ra mai orretara elduteko Jesukristogaz beragaz jaatera? Ze nagi,
ze astun! Eta elduten garianian alako oz[tasu]nagaz, ze debozinoe baga,
ze disposiziñoe baga! Edozein modutako konfesinoe bat egiten da, eta
ainbat lasterren komulgadu gura da; artuten da beste edozeinbere ogi-zati bat artuko balitz legez, eta beinguan urteten da eleizarik bere zeregiñetara arin juateko.
Au da, Kristinaubak, fedia eukitia? Au da sinistutia Jaungoikua or
bene-benetan eta egi guztiagaz dago[ala]? Konfesadu daigun: eztaukagu
federik, zoruak gara, zentzunbagiak; eukirik ge[u]re borondatiak nai al

21
22

Jatorrizkoan: ondasunakgaitik.
Idem: deuskuzanakgaitik.
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ginai[jana] baño ondasun geiago, eta ain erraz izanik artzia, ge[u]re nagitasunagaitik ardura puska bat ez eukitiagaitik gal[du]ten ditugu. A entzula maitiak! Komuniño on bakotxagaitik eun dobloa emongo baleutsubez, sarrijago eta ardura andijaguagaz etorriko zinatekez. Etzeunke
orduban orain daukazun atxakijarik eukiko, itxiko litzatekez [ale]ginik
andijenak. Ez gaitezan onelakuan izan. Begiratu daigun ondo alako maira dei egiten deuskun Zeruko Erregek ze janari emoten deuskun, zelako ondasunen jaube egiten gaituzan, eta eldu gaitezan bijotz eta arima
garbi bategaz, loirik badaukagu garbitu daigun penitentzijako uretan;
isio gaitezan Jaungoiko neurribagea g[eure] barruban artuteko gurarijan,
erre daigun beraganako amodijoan, beratu gaitezan lurreraño, eta
ezag[utu] daigun ez gariala ain Jaungoiko neurribaga bat geure bularran
artuteko dina edo dignu. Birtute orre[i]kaz apaindu eta edertu biar dogu
ge[u]re arimia, ge[u]re bijotza izen din Jaungoikuak bere bizilekutzat
gura daben etxia. Au egiteko eztogu dirurik biar, ez ondasunik, ezta neke
andirik bere, eztaukagu iñori zer esan, eztaukagu zer ibili egun askotako
biderik. Ardura puska bat, borondate on eta sendo bat dogu asko; au
eg[in] ezkero, Jaungoikuak berak ekarriko deuskuz beste biar diran gauza guztijak. Bada gugana badator ezta [geu]re biar dalako, deuskun amodijoak dakar, gu zorijoneko egiteko daukan gurarijak, gu aberastuteko,
Zeru[ko] ondasunen jabe eta bere seme egiteko daukan goguak.
Jesus ona, Jaungoiko andija, nundik nora guri ain mesede andija,
neurribaga au? Gugana ain Jaun an[dija]? Gure bularrera Zeru ta Luurren
Egilia? Gure bularrera Aingeruben Jauna? Nok esan leike, nok us[ti
lei]ke, nok sinistu leike Berorrek esango ezpaleu? Ezagututen dogu,
ge[u]re Salbagilia, merezi eztoguna onelako me[sede]rik; baña Berorrek
berorren ontasunagaz egin deusku guk pentsadu bere ezin ginaijana.
Ontasun orr[egai]tik erregututen deutsagu emon deigula ezagututen
berorren anditasuna, ezaukera onegaz alegin g[uztia] egin daigula, aleigun onduben Berori arturik, artu daiguzan berorregaz batera Berorrek
dakarguzan ondasunak, bada modu onetan biziko gara batera berorren
Aitaren [e]txian, beti-betiko glorijan. Ad quam, etc.
[TARTEKATUTAKO ERANSKETAK]
Queriendo mostrarles el Apóst(ol) a los primit(ivos) Crist(ianos) el
respeto, humildad y devoción con q(u)e habían de llegar a los
mist(erio)s adorables de n(uest)ra relig(ión), les pone a su vista aquella
grandeza q(u)e se vio cuando se dio la Antigua Ley en el monte Sinaí.
Tan terrible y espantoso se vio el monte aquel día, q(u)e todo parecía
fuego, humo, viento, torbellino o tempestad; tan terribles y espantosos
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eran los sonidos de trompeta, tan fuertes las voces y clamores q(u)e de
él salían, q(u)e creyeron los Israelitas q(u)e si continuaba el S(eño)r en
hablarles, morirían de temor, y así le pidieron q(u)e no les hablase más
el mismo S(eño)r, pues no quedarían con vida de lo contrario. En fin,
fue por todo tan terrible y espantoso lo q(u)e se vio aquel día, q(u)e el
mismo Moisés, siendo el hombre más s(an)to q(u)e había en el mundo,
quedó poseído de temor. De aquí, pues, les quiere mostrar el Ap(ostol)
con q(u)é humildad, devoción y temor s(an)to habían de llegar a los
grandes y augustos mist(erio)s de la Ley Nueva, y así les dice, y en su
nombre a nosotros: «Mirad dónde vais. No subís23 a un monte de humo,
torbellino y tempestad, sino a la s(an)ta Sión, casa y morada del mismo
Dios. No habéis de hallar allí a Moisés, sino al mismo Jesús Legislador
del Nuevo Testam(ento). No hallaréis allí sangre de sacrificios de bueyes, vacas y becerros, sino el mismo Cuerpo y Sangre verdad(ero) de
J(esu)c(ris)to Hijo Únic[o] del Eterno Padre, significado en aquellos antiguos sacrif(icio)s». Esto sí q(u)e quisiera tuvierais pres(en)te para llegar
al S(an)to Altar, pues da motivo para q(u)e lleguéis con gran humildad,
respeto y temor s(an)to.
Onerik etorriko jaku deseo edo gurari andi bat Aren Majestadia geure bulerrian artuteko. Au deseo edo gurarijau geure Jauna artuteko, ezta
etorri biar debozino arin bateganik, eta euki gaijientzat jentiak usti
onian. Kontu gauza onetan, ez deijen Diabruak geure obra ona galdu.
Etorri biar dau, bada, biotzerik. Bai, Kris(tinaubak); ezaguturik geure arimako gatxak bakarrik osatu leizela Jaun maite onek24, joan biar dogu
beragana zelan osasuna gura daben gaiso bat doian mediku guztiz jakitun eta amodiozko bategana. Baia geiago oraindo: zelan basau[n]tza
batek doien gurari guztijakaz iturriko urera, alan joan biar dogu grazija
eta bendizinozko iturri miragarri onetara. Quem ad modum (...). Begiratu egizue, Krist(inaubak), au irudi edo exenpluau; begiratu egizue ze
arintasun andijan doian basauntza iturrietara. «Bada, karra egizue zuek
bere –dinautsue S(a)n Aug(ustinek)– grazijako uretara.» Impigre curre;
impigre desidera fontem. Jakin egizue onetarako jakintsuak basauntzagaitik dinoena. Dinoe, bada, animali onek bere arnas[a]gaz dakazala
beragana lurreko zuloetan dagozan sugiak25; baia eurak jan ezkero ain
23
24
25

Ostean aldatuta: vais > subís.
Idem: geure arimako (...)ko geiztoak bakarrik emon leijeela > bakarrik osatu leizela Jaun maite onek.
Ostean zuzenduta: dinoe, bada, daukala animali onek lurreko zuloetan > dinoe,
bada, animali onek bere arnas[a]gaz dakazala beragana luurreko zuloetan
dagozan sugiak.
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berotasun andijan ifinten jakazala erraijak, ze ezpadau laster ura topetan, ilten dala. Orain bada, zelango ezta izango orduan bere arintasuna
uren billa joateko? Bada, esan egijozue J(esu)k(ris)tori: «Alan neure arimia doa karraka berorregana». Quem ad modum. «Zu[k] tragadu biar
dozuzan sugiak, bada –dino Santuak berak–, dira zure inklinazino geiztoak.» Serpentes vitia tua sunt. Tragadu egizuz ekandu geiztoen sugiak,
eta orduan gura edo deseaduko dozu geiago eta geiago egiazko iturrija, zein dan Sakramentu Santuau. Akabadu egizuz zeure ekandu eta
pekatu benialak kontrizinoko aktuakaz komulgetara joatorduan, eta
karidadekoakaz, alan geiago eta geiago gura izen deizun au iturrijau.
Baia alan egiteko, zerbaist denpora lotu biar zare komulgadu baño
leenago eregiteko fedia, au da, pentsetako nor zoazan artuten. Ez zaitez, ez, izen konfesadu orduko konfesorien oñetarik bertati Komuninora joan gura deudien asko legez. Ez, Erregien hondriak gur[ako] dau zerba(...) (...)dera(...).
[AMAIERAKO ERANSKETA]
Au ontasunai ikusirik, au Jaungoikuak deuskun amodijuai begiraturik26, nor ezta urtuten Jaungoikuaren amodijoan? Nori etxako bijotza
ausiten bere pekatubekaz ostikopian erabili dabelako Jaungoikua? Eta
usti badozube27 eztozuela zeuben pekatuakaz alango gauzerik egin,
begiratu egizube ondo [i]noz komuniño [sa]krilegurik [eg]in badozu28.
Aitu egizube zelan bururik oinegiño eztago bere gorputzian gauza sanorik. Aik esku dibinuek zeintzuekaz emon e[u]skun bere korputza29 gure
janaritzat, daukaz zulian josirik; bardin bere oin santubak legez, zeintzuek ainbeste pausu egin eben gure osasunerako; bere buru dibinuba
gure salbazinorako ainbeste gurari eta pentsamentu euki zituzana, dauko arantzaz koronaturik eta bere odolagaz ezaindurik; bere espalda santubak zeintzubek geriza egiten deuskun Demoninuaganik libretako,
daukaz bost mille azota-golpegaz ausirik; bere buler amorosuba ainbeste bidar guganako amodijuan abrasadu zana, dauko lantzada bategaz
erdibiturik. Azkenik, ondo esan eban beragaitik profeta batek: ikusi ebala gizonen irudi baga, eta gizon guztien artien despreziaduena zala Bera.
Non erat aspectus despectum, et novissimum virorum. Eta Dabid

26
27
28
29

Ostean erantsita.
Ostean aldatuta: Erdu bada, pekatarija > Eta usti badozube.
Ostean erantsita: begiratu egizube ondo > begiratu egizube ondo [i]noz komuniño
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Profet[ak]: arra dala, ez gizona; eta jente guztijen ostikopekua. Ego
autem sum vermis et non homo oprobrium hominum, et abiectio plebis.
«Gure maldadiakaitik30 izan da alan heriduba, gure pekatuakaitik31 izan
da zatituba.» Ipse autem vulneratus propter iniquitates nostras atritus est
propter scelera nostra. Zeuben komuniño geiztoak erabili dabe alan ostikopian. Geuretzat egin eban amodijorik andijena biortu dozu, Kristinu32
disposizino bagarik komulgadu dozuna, beragan desprezijorik andijenien. Nori, bada, etxako33 bijotza zatituten au egin dabelako? Nor izango da ain eskergeiztokua ostera alangorik egiteko? Aurkitu leiteke iñor,
bera egonik urkemendira sententziadurik, erijotza onetarik libradu
daben adiskidia, adiskida onek bizia atar[a]ko emonik, gurako daben[a]
adiskidiau ostikopian erabili? Bada egonik gu Infernuko erijotzara sententziadurik, Jaun Dibinu onek bere Pasino Santubagaz libradu genduzan. Nor, bada, ezta urtuten bere amodijoan? Nor au ontasunau bere
pekatubakaz, eta geiago komuniñoe geiztoakaz, Judasek legez jakinik
saldu dabela, ezta erdibituko damuz? Dinogun, bada, guztijok: Neure
Jesukristo Jauna, neure Er[r]edento(ri)a, neure Jaubia eta neure arimien
izatia, damu dot biotz guztirik Zu ofendiduba. Zeu ain ona zarialako
ametan zaitudaz biotz guztirik gauza guztien ganian; gure neuke neure
bijotza erre din zeure amodijoan zariana zarialako. Damu dot neure
komuninoe geiztoakaz ostikopian erabili zaitu[d]ezalako.

30
31
32
33

Jatorrizkoan: maldadiakgaitik.
Idem: pekatuakgaitik.
Alternantzia: Kristinau / Kristinu.
Geuk zuzenduta: eztxako > etxako.
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In vita sua fecit monstra, et in morte mirabilia operatus est. Eccl. 48, 15
Asko guztiz emoten da irakusten Jaungoikuen anditasun eta poderijo neurribagia bere Santuben sendatasun eta egintza miragarrijakaz. Ifini gura badoguz begijak Atxineko Legeko Patriarka edo Profetetan, ze
anditasuna ez eban1 irakutsi Abr[a]ham, Isa[a]k eta Jakobgaz? Ze miragarrija etzan ikusi Moises, Elias, Eliseo eta beste Profeta Santuakaz? Alan
Dabid Erregiak Santuben ganian berba egin gura ebanian, euren birtutiak alabadu gura zituzanian, miratasun batian sarturik bakarrik dino:
«Miragarrija da geure Jaungoikua bere Santuakaz». Mirabilis Deus in
Sanctis suis. Baña ain andija eta miragarrija erakutsi bazan Antxinako
Legeko Santuakaz, zer esan ginaike fedeko begijakaz dakusguzenian
Eleiza Santien gobiernurako bere probidentzijak biraldu dituzanakaz?
Fediak Eleizian asikeran biar bazituzan gizon batzuk, zeintzubek Jaungoikuen poderijoagaz jantzirik manatu eta galdu aleien infidelidadia,
zelakoak usti dozubez ziriala Apostolu Santubak? Goriturik Jaungoikuen
amudijoen suagaz, eraxemon gura dabe Bera mundu guztijan. Diruri
aurratuten deutsiala Maisu Dibinuari mirarijetan, euren gerizia bera da
poderosua; jente guztija daukie ikaraturik euren eskuetati Jesus Santuben uzenian egiten dirian señale mirarigarrijakaz. Baña geratu zan Maisu Dibinuen arduria Apostolu Santuben erijotzan2, ez biralduteko
aurrentzako denporetan Eleiza Santiari aitak eta ministru santubak,
zeintzuben santidade eta mirarijakaz goiturik Infernuko ministroak ez
leikitian onen (...)an eregi bere kontra. Ez, Kat(olikuak); denpora guztietan biraldu dituz gizon batzuk zeintzubek Apostolu Santuben indarrez
jantzirik ifini dabe obraz Fede Santien agintza edo prezeptu irakatsi
zituezan guztijak; eta euren señale mirarigarrijakaz adierazo dabe beti
Eleiza Santia geratuko dala biktorijagaz, ainbeste indar egiten badabe
bere Babiloniako semiak, oneik dira Hereje, Jentil eta beste Infiel guztijak, bere kontra.
Begiratu daigun irureun urte Apostolu Santu ostian S(a)n Martin gloriosuba, eta ikusiko d[o]gu au guztija, beragan ifiniko ezpajaku bere geu1
2

Ostean erantsita.
Ostean zuzenduta: erijotan > erijotzan.
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re aurrian Apostolu bat, baña bai santidade, birtutez eta jenero guztiko
mirarijak egiteko poderijoz Apostolu Santuben bardin bat. Egija da S(a)n
Jeronimok eztabela ondotzat artuten bardindutia Apostolu Santuakaz
euren ustian jaijo dirianik; baña S(a)n Tomas Billanuebakoak dinauskuna legez, S(a)n Martin gloriosubagaitik Eleiza Santiak ago betian diño
S(a)n Martin Apostoluen bardiña. Martinus par Apostolis. Eta egija esateko, zer gitxijago egin3 eban Apostolu Santubak baño? Eregi eban Jesukristoren Kurutzia guzurrezko jaungoikuen autsen ganian, osatu zituzan
geixoak, biztu zituzan illak; bere bizi guztija izan zan egintza edo akziñoe andijenen kate bat, eta bere erijotziari lagundu eta jarraitu eutsian
mirarizko gauzak. In vita sua monstra fecit, et in morte mirabilia operatus est. Eta emen daukazube ene gaurko sermoien lana.
Baña doktrinatzat esango deutsubet zerbaist domeka eta jaijetan egin
biar dozuben ganian. Domeka eta jai guztietan aginduten deusku Eleiza
S(an)ta Kat(olikak) meza entzutia. Au mandamentubau dator Apostolu
Santubakanik4, S(a)n Justino eta Tertulianoen esaneti ikasi leijena legez.
Mezia da religiñoian dagoan gauzarik santuena, bada da non Jesukristo
geure Jauna bere Aita Eternuari sakrifizijoan ofreziduten dan. Zelan Atxineko Legian, Jesukristo mundura etorri baño lenago, Jaungoikoen berberen aginduz arijak, bildotsak eta beste animalije batzuk ofrezietan
jakozan Jaungoikuari sazerdotiak ilten zituezala Altaran, zein geijamoten
zan sakrifizijoa, alan Jesukristo etorri ezkero mundura, kendurik animalijen sakrifizijo oneik, ofrezidu zan Bera Kurutzian Aita Eternuari gugaitik bertan bizitzia emonik, eta modu onetan bere erijotziagaz sakrifizijo
barri bat egin eban. Auxe sakrifizijoau, bada, barriztuten da mezan, diferentzija onegaz bakarrik: ze Kurutzian ofrezidu zanian, zan odolezko
sakrifizijoa, au da, bere gorputz santurik odola botaten ebala il zan orduban gugaitik; baña orain eztau odolik bere gorputzaganik bota[te]n, eta
ezta ilten geiago, bada bein il zan, eta gero biztu zan ez geiago ilteko.
Azezostian, zelan Antxinako Legian animalijen sakrifizijoakaz emoten
eutsian Jaungoikuari kultu edo adoraziñoia, eta eurakaz ezaututen eben
Jaungoiaren poderijo eta kriatura guztijen ganian dauken jauntasuna,
alan orain mezako sakrifizijoagaz emoten deutsagu Jaungoikuari benerazinoe edo kulturik andijena; konfesetan dogu Jaungoikuaren poderijoa gauza guztijen ganian, bada sinistuten dogu bertan ogi-puska bat eta
ardaoa sazerdotien berbiagaz biortuten dirial[a] Jesukristoen Gorputzen
eta Odoletan.

3
4

Ostean erantsita.
Jatorrizkoan: Santubakganik.
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Jesukristok berak egin eban au sakrifizijoau gugaitik erijotzia igoroko eban bezperan, eta irakatsi eutsen Apostolu Santubai, eta eurakanik5
ikasi eban Eleiza Santiak, S(a)n Ireneo Apostoluen diszipuluak dinauskuna legez. Dicens hoc est corpus meum, Novi Testamenti novam docuit
oblationem, quam Ecclesia ab Apostolis accipiens in universo mundo
offert Deo. (Iren. lib. 4, cap. 32.) Ze gauza andijagorik aurk[i]tu aleiteke
mezako sakrifizijoa baño? Ezkeunke bera ezauturik arian faltadu biar;
baña jak[i]nik Eleiza Santiak Kristinau askoen nagitasuna, daukez uzentaurik egun santubak zeintzu[be]tan entzutia aginduten deusku, eta
oneik dira domekak eta jaijak. Omnes fideles de consecratione distin(...).
Ondo entzuteko biar da egon atentzinoiagaz, au da, ez pentsetan norberak gura dabela munduko gauzetan; ezpada edo errezetan debozinoiagaz, edo pentsetan Jesukristoen Pasinoian, zein errepr[e]se[n]taduten dan mezan. Eskrupulu guztijak kenduteko, lenengorik ofrezidu egijozube Jaungoikuari a sakrifizijo santuba, bada sazerdotia bada bere
ofreziduten daben artian nagosijena edo printzipala, beste guztijak bere
benetan ofreziduten dabenak dira, eta euran moduban sakrifizijo santuba egiten dabenak. Gero ifini zaiteze edo pentsetan Jesukristoen Pasinoko gauzetan, edo errezetan nai errosarijoa nai beste gauzaren bat, gura
dozuela agaz meziagaz emon Jaungoikuari kultu eta adoraziñoia. Eta
bajatortzubez meza-denporan munduko gauzak mem[o]rijera, eurei jaramon bagarik zoaze aurrera zeuben errezuban; eta zeubok ondo
ezaugu[tu] bagarik egon bazare pentsetan alango gauzetan, ez zaiteze
orregaitik asko estutu, ezpada noz ezauguten dozuenian, asi zaitez ostera atentzinoia ifinten mezia akabadu artian.
Edozein mezan bete edo kunplietan da au obligaziñoiau; baña orregaitik bere, ezin itxi negi enkargadu bagarik asistentzija parrokijako
mezara, zeingaitik ulartuten dot orain jaieguneko meza nagosija, bada
orduban da noz zeuben pastoriaganik entzuten dozuben Jaungoikuen
berbia. Eta al[an] Trentoko Kontzilijoak dinotso obispoai, adierazo deiela pueblu edo jentiai bakotxak dauka[n] obligaziñoia elduteko bere
parrokijera Jaungoikuen berbia entzuten, au ondo egin al dabenian.
Moneat Episcopus populum diligenter teneri unumquemque parroquiæ,
sua intera(...) ubi commodo id fieri potest, ad audiendum verbum Dei.
Egija da, esan dodana legez, meza entzuteko obligazinoiagaz kunpliduten dala parrokijako mezara joan baga, S(a)n Pio V eta Benedikto XIV
dinoana legez. Baña Jaungoien berbia gitxitan edo iñoz entzuten eztabenak al daijela, eta alan domekak eta jai andijak bardin, meza bat en-

5

Idem: eurakganik.
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tzun eta gero egun guztija kasi igaroten dabenak munduko gauzetan,
zelan esan legi santifikaduten ditu[a]la egun santubak, zer aginduten
deuskun Jaungoikuen Legeko Irugarren Mandamentubak? Kat(olikuak),
oneik egunok dira euretan Jaungoikuen berbia al daijenak entzuteko,
euretan zerbaist limosna beste egunetan baño geiago bakotxak bere
posibilidadian egiteko; alan Kristinaubak lenengo denporetan egiten
ebela dinauskube S(a)n Justinok eta Tertulianok. Eurak dira egunak noz
iñoz baño geiago da ondo enpleetia bakotxa miserikordiazko obrak egiten, geixoak bisitetan, triste dagoana kontsoletan, irakasten umiai6 doktrinia eta beste jaki[n] biar dituzen gauzak, irakurten dakijenak irakurten
deboziñoko gauzak, eta eztakijenak..., eta guztijak Jaungoikuen alabantzako oraziñoe eta debozinoetan. Onan santifikaduten dira domekak eta
jaijegunak, ez meza bat arin-arinka entzunik egun guztija igaroten dogula alperrerijan, edo bai tabernetan, jokoan, dantzetan edo beste munduko gauzetan. Eta jaieguneko dantzakaitik7 entzuzube zer dinoien S(a)n
Gregorijo doktore andijak: «Obato izango litzateke –dino Santu onek–
exiagaz eta atxurragaz biar egin domeka-egunian, dantzan egin baño». Meltus est arare et fodere die Dominico, quam chorea ducere. Domeka-egunian,
diño bere S(an)tu gloriosubak, munduko biarrari itxi biar jako, eta orazinoiari guztiz emon, zerbaiten ofendidu badogu bere Jaungoikua beste
sei egunetan, garbitu daigun arimia orazinoiagaz. Gauza jakina eta ziertuba da, Kat(olikuak), ez gordetiarren biar dan moduban domekak eta
jaijak jazoten diriala urte deungiak, gaixoak, eta beste trabaju eta Jaungoikuen kastigu asko, emoten dogula onela ez bakarrik demoninuai
poza, baita bere geure fede santiaren arerijoai burle eta barre egiteko
lana geure jaijakaitik8, Judeguai Jaungoikuak esaten eutsan legez. Viderunt eam hostes, et derisserunt sabatta ejus.
Birjiña guztiz santia, berorregana goaz Ebaren seme desterraduok;
libradu beiguz geure arerijoen malizijaganik. Egija da geure nagitasunagaitik biar dan moduban zelebretako berorren Seme Dibinuari, Berorreri eta S(an)tu gloriosai kontsagradurik dagozan jaijak, merezidu dogula
ikustia urte txarrak, gerrak eta beste kastigu asko; baña berorren piedadiagaz alkantzadu begi berorren Seme Jaungoikuaganik eregitia oneik
azote dakusguzen guztijok, bada guztijok onerik aurre egingo dogu alegina igaroteko berorren zerbitzijoko gauzetan aek egun santubak. Eta,
bada, gaur zelebretan dogu S(a)n Martin, berorren seme, baita bere
berorren zerbitzailla andija; emon begit bere alabantzak prediketako, a
6
7
8

Idem: hume.
Idem: dantzakgaitik.
Idem: jaijakgaitik.
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espiritu eta grazijako inderra, zeiñegez beterik bere borondatia prediketan eban bere pueblueri; baita bere bota begijo ene predikaziñoiari a
mirarizko bendiziñoia, zeiñegez ainbeste pekatari ekarri zituzan salbaziñoko bidera S(an)tu glorioso onek. Au guztijok eskatuten deutsegu
humiltasun andijagaz, esaten dogula Aingeru S(a)n Gabrielen Berorreri
esan eutsan oraz[i]ñoia, zein dan: Abe Maria.
Gura dabenian Jaungoikuak erakutsi bere egija eta ju[s]tizija gizonai,
egiten dau beti bere miserikordiazko elekzino bat. Autu edo eskojietan
dituz ministerijo onetarako pertsona batzuk zeintzubek bere borondate
santubak eternidaderik maitetu dituz; aberastuten dituz bere birtute guztijakaz eurakaz argitu deien beste guztijai, argi bat kandeleru ganian ifinija legez. Alan jazo zan S(a)n Martin gloriosuagaz. Eskojidu eban ain
Dibina Majestadiak bere uzen santuben glorija adierazoteko munduai
eta eregiteko Kurutze Santiaren banderia, dino Alkuinok, eguzkija sartzien dan munduaren aldiatati; eta alan begiratu eutsan bere gaztetasunerik aekaz miserikordijako begijakaz, zeintzubek ifini zituzan beragan
eternidadian. Jaijo zan gureso jentilakanik9, eta izanik bere aita soldadua, bere gaztetasunerik ifini eban bere aitak estadu onetan. Bildurtuko
zaree ikusirik S(a)n Martin bere gaztetasunian soldaduen ofizijoaz, eta
erantsirik oneri bere aita jentilen instrukzinoe faltia. Baña ez, Kat(olikuak); Jaungoiak berak dauko ontzat ifintia askotan pelleburu artian10
bere Santuben inozentzia, erakusteko onela bere besoen poderijoa. Bildurragaz begiratu beiee ordu onian pelleburua, bera gura debenak,
bada bertan galduko diriala dinautsee onelakuai Espiritu Santubak. Qui
amat periculum peribit in illo. Baña S(a)n Martin gloriosua doa kenduten gure beraganako bildurra, erakusten deuskula eztaukela zer bildurrik euki Jaungoikuen protekziñoko arimiagaz jagonik dagoanak.
Baña ez egizube usti, Kat(olikuak), zeubok bere bardin Jaungoikuen
eskuba lagun dozuela aurkitu al zeitekezala edozein pelleburutan11. Egija da S(a)n Martin gloriosuak gorde ebala Jaungoikuen Legia pelleburu
artian. Pelleburu artian, dinot, bada ainbeste lagun idolatra edo jentil
artian beti eukan Jaungoikoaren borondatiagaz bat eginik, Job Santuagaz legez, erretan ziriala beste lagun asko luxurija, bengaija eta gorrotoaren suban, zelan sinistu leijen alango jentiaganik, bera egoan Babiloniako iru mutilak legez su guztijonen erdijan erre bagarik. Baña onetarako biar da Jaungoikuaren besoen laguntasun señaladu bat, zein eztau
Jaungoikuak autortuten bere guraz pelleburuban sartuten dirianai, dok19
10
11

Idem: jentilakganik.
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tore eta jakintsubak dinoana legez. Ondo gura eban S(a)n Martin gloriosubak urten pelleburu guzti onetarik, eta alan amabi urte eukezanerako
artu eban pentsamentuba joateko desiertu batera; baña ez izanik orduban posible, atzeratu eban bere denporarako, eta beneraduten ebala
Jaungoikuen probidentzija beragaz bizi zan munduban, baña bere bijotza bakartasunian eukala Dabid Er[r]egia legez, zeinek dino askoen
artian bakarrik egoala. Inter multos eram mecum.
Mirarizko gauzia zan ikustia soldadu bat, eta oraindo katekumenuba. Onan geiemoten zirian Bautismuba oraindo artu ez eudianak, ezpada atarako preparazinoian egozanak. Ikustia, diñot, bizi zala kanpañen
er[r]elijioso bat bere konbentuan legez, zelan dinoen S(a)n Sulpizijo
Seberok S(a)n Martinegaitik; eta ikustia bere mirarizko pazientzia trabajuetan, bere kastidadia, zeingaitik dino ak Santubak zala kristala baño
garbija[goa]; bere inoz bere ponderadu ondo ez dan miserikordia
pobriakaz, eta Jesukristogaitik Aingeruben aurrian alabaduba. Bada aurkitu zan bein Amiensko ziudadian pobre bategaz, eta ikusirik erdi bilozik egoala negu gogor bateko otz artian, ez eukirik dirurik zegaz bere
biarra sokorridu, emon eutsen sorbaldan eukan kaparik erdija. Askok,
munduban jazoten dana legez, barre eta burle egiten eutsen bere kapa
erdijegaz eukan figuriagaitik; baña Jesukristo bera, zeiñek prometidu
eban S(a)n Mat(eoen) aoti Ebanj(elio) Santuban Berari egina legez eukiko ebala bere uzenian pobriai egiten jakana, agertu jakan urrengo
gabian kapa erdijagaz jantzirik, eta Aingeru Santubai esaten eutsala:
«Martinek, izanik oraindo katekumenuba, jazteko onegaz estaldu nau».
Martinus adhuc cathec[huminus] hac me veste contexit.
Ain mirarizko moduban aurretu beban birtuteetan S(a)n Martin gloriosubak Bautismo Santuba artu baño, zer izango zan sakramentu onen
ur sagraduetan garbitu ezkero? Ondo ezaututen da bere birtute guztijak
aumentu oraindo andijagoa artuko ebela, izanik orduban grazija andijagoak eta obligaziñoe estuaguak. Ekijen S(an)tu gloriosubak Bautismoan
egiten dogun promesiak guztijoi ifinten deuskun obligazinoia errenuntzietako Munduari, Demoninuari eta Aragijari, eta jarraituteko Jesukristori. Eta alan, Bautismoba artu ezkero ekarririk a promesia memorijera,
emon zan barriro guztizko sendatasun bategaz aek obligazinoak bete
edo kunplietara. Alkantzadu eban lizentzija urteiteko errijimenturik, eta
joan zan S(a)n Hilarijo Poitiersko Obispoen direkzinoian ifinten. Ezaguturik S(an)tu glorioso onek S(a)n Martinen meritu andijak sazerdotetzat,
ordendu gura izan eban diakonu, baña ez eban gitxi egin irapazi ebanian bere humildadiaganik ordendutia exorzista. Baña esango dodaz
orain, Kat(olikuak), S(a)n Martin gloriosuen ibilte guztijak idolatria edo
herejija galduteko, eta fedia guztiti zabalduteko. Bai, Kat(olikuak); baña
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ez egizube usti eurei lagundu jakien mirarizko gauza guztijak ekustia,
bada gauza luzia au izango litzateke. Doa Panenijera, non dakar federa
bere ama. Elduten da Ilirijara, non aurpegi egiten deutso herejijari; emen
Herejiak azotaduten dabe eta urten eragiten deutsee desterradurik, baña
poz andijagaz Santuba, Apostoluak legez12 dignu izan zalako Jesukristoen izanagaitik gitxijan euki izaitia. Doa Milango ziudadera; emen bere
ikusirik bertako Obispo Aupentzijo herejiak fede katolikiagaitik bere
sendatasun andija, desterretan dau bertarik. Doa Isla Galinarijako desiertura, non igororik bere bizitzia bedar eta sustraiekaz, jan eban bein
ezaugutu bagarik beneno zati bat, baña Jaungoikuak nok prometidu
eutsen Santuai benenuak bere ez eutsiala gatxik egingo, libradu eban
erijotziaganik Apostolu barrijau; egiten ebala emen Aingeruben bizitza
bat, jakin eban S(a)n Hilarijo biortu zala bere obispadura Hereje madarikatuakaitik13 irago eban destierrurik; jarraitu eutsan Santu oni Poitiersgino.
Baña zan[a] legez S(a)n Martin gloriosuen gurari guztija txikitxuterik
soledade edo bakartasuna, egin eban [obis]padu onetan monasterijo edo
konbentu bat. Emen ikusiko zeundukien bera beste Jakob bat legez, (...)
bat eukala non itxun bere burua, kontenpletan misteriozko amets baten
a mirarizko tratuba ze[in] egiten dan Jaungoiko eta gizonen artian. Ikusiko zendukee beste Moises bat legez, artu[ten] ebala Jaungoikuaganik
a perfekziñoko Lege Santia ez emoteko pueblu bijotz gogorreko bateri,
ezp[ada] bere diszipulu santubai. Ikusiko zeunke S(a)n Paulo Apostolua
legez, kastigatuten ebala bere kor[putz] errubakua; baiña ain gogortasun
and[i]jagaz, ze mirarija zala dino S(a)n Bizente Ferrerek, bizi[rik] erregututen eutsenian bere diszipuluak zerbaist bigunago egiteko bere gorputzagaz14, esaten eutsien Kurutzian il biar dabela Kristinaubak. Non decet
Christianum nisi in Cruce mori. Entzuzube ondo, Kat(olikuak), eta
dakusuenian edo ezer ez eukijak, geixoak edo desfortunaren batek zorigaiztokuak eg[iten] zatuezala, ekarri egizube memorijera pazientzijagaz
igaroteko au S(a)n Martin gloriosuben esa[n] andijau: «Kurutzian il biar
dau Kristinaubak». Zubek ezkondubak, zeuben lagunak bere bizitze
(...)agaz kurutze astuna emoten deutsuenian, akordadu zaitezee olan
Kurutzian il biar dabela Kristinaubak salbaduko bada, S(a)n Martinek
diszipuluai dinoeiena legez. Bai, Kristinaubak. Au da, d[ino] S(a)n Bernardok, Zerurako bide erriala, bide seguruba, arteza eta zabala; bide
erriala eta seguruba dinoe, nondik joan zan Jesukristo Erregen Errege,
12
13
14

Ostean ezabatuta: Apostolu Santubak legez > Apostoluak legez.
Jatorrizkoan: madarikatuakgaitik.
Alternantzia: korputz / gorputz.

SERMOITEGIA

417

emoten deuskula exenpluba guzti[jok] bere pausubak jarraitu deiguzen;
bide arteza eta zabala, baña nondik ezta biar albora (...) [e]gin, galdu
gura ezpada.
Baña, o S(an)tu andija, ze kurutze astuna itxaroten daben berorren
h[umil]dade andijak! Ondo biarko dau begiratu Jaungoikuen probidentzijen disposiziñoe beneragarrijai bera ar[tute]ko sorbaldan. Toursko ziudadia egoan obispo bagarik S(a)n Gaziano bere obispoa il zalako, eta
zana legez (...), autu edo elejidu eben obispotzat. Baña15 usti dozube
begiratuten dabela au honorezko puestubau aek anbiziñoz beteko gizonak legez, zeintzubek onelako hondrako gauzak begiratuten ditubez
Zerurik [jaus]ten balijekie legez mana gozo eta gustu andikua? A Kat(olikuak)! Ondo beste modu baten jazo zan [S(a)n] Martinegaz. Zelan Moises Jaungoikuak egin gura ebanian Israelko puebluen kapitai atzeratu
zan bere alegin guztijagaz, alan S(a)n Martin gloriosubak ez eban itxi
egin baga gauzarik ez artu[tar]ren a karga pisutsuba. Ez eban urtengo
bere konbenturik, tranpa bategaz irten eragin ezpa[leu]tsie esanik jatsi
zedila ezarten bere bendizinoia gaixo bateri; eta au karidadiau egiten
joiala, arturik gura ta gura ez eroa[n] eben ziudadera kontsagretan obispo.
Gatx da, Kat(olikuak), irakustia S(a)n Martin obispu kontsagradurik
egiten dituzan mirarizko gauza guztijak. Bera da Apostoluen ordeko bat,
ba[ña] ezin esan legi eg[i]ten dabela gitxijago Apostoluak baño. Jaungoikuen ministro fiel bat legez egiten da alabagarrija gauza guztietan: biarretan, barauetan... Guztietan irakusten emon zan Jaungoikuen ministro
bat legez pazientzija andijan, guztija egiten z[an] guztientzat. Zan begija
itsuentzat, oña errenentzat eta eskuba mankuentzat; ez egoan pobrerik,
ez egoan errukiorrik ez eukenik sokorruba beragan. Ez eukan beragaz
ezer bere eguneko alimentuba baño, dino S(a)n Buenabenturak. Bere
ardura senduba Eleizien gobernurako e[zta]go berbarik alabaduteko.
Ebanjelijoko gigante bat legez daroe leku guztietati karidadia[ren] egoak. Apokalipsko angeru bat legez prediketan dau Ebanjelijo Santuba; eta
jentil [jai]jorik, bere grazijazko berbakaz16 (eta mirari ikaragarrije[k]az)
botaten ditubez euren guzurrezko jaungoikuak, beste batzubek ezpaditubez gura bota. Ikusirik bere ikaragarrizko mirarijak, (...) onetara bertati. Bota gurarik bein Santubak pinu andi bat, non adoretan zituezan
Infielak euren guzurrezko jaungoikuak, ez eutsien itxi Santu gloriosoari, esaten eutsiala ze gura beb[an] ebagi a pinuba, ifini zila bere azpijan

15
16

Ostean ezabatuta: Baña zelan > Baña.
Ostean zuzenduta: berba > berbakaz.
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jausi biar eban denporan ebagirik. Etorri zan onetara Santuba; amarradu
eban Santuba pinuari norantzan ebagi ezkero jausi biar e[ban], baña o
Jaungoikuen mirarizko poderijoa! Pinuba joiela jausten Santuba katigiturik eg[oan] aldeti, bertati biortu zan, eta jausi zan beste aldeti. Ezan geratu bertan egozan Jentil asko[en] artian nok ez ebenik gura egin Kristinau.
Baña bere mirari guztijak esatia ezta posible, dino bere diszipulu
S(a)n Sulpizijok askoen testigu izan zana. Biztu zituzan iru il, dino S(a)n
Bernardok, zenbat dakigun Eskriturati biztu zituzala Salbagilliak; kendu
eutsan subai (...), emon eutsan itsuai argija, gorrai entzuna, mutuai berbia, errenai arteztasuna. Irago zituzan Jaungoikuen birtutiagaz pelleburuak; demoninuak bentzidu zituzan; ikusi zituzan Aingerubak; profetadu edo esan zituzan lenagorik jazoko zirian gauzak. O Jaungoikua, ze
poderosuba d[an] berorren herentzija! (Psalm. 138)17 Onelako gizonen
ezpanetan ifinten dau berorren jakiturija, gorde de[ien]tzat euren bijotzetan (Malac.)18, baña euren eskuetati bere egiten dituz mirarijak pueblu edo jente guztija arriturik itxiten dituezanak (Act.)19; mirarijak, dinot,
zeintzubek munduko printzipe eta enperadoriai esan eragiten deutsee,
Silaseri eta Apostoluari jarraituten eutsen zerbitzailliak legez: «Oneik dira
Jaungoiko guztiz altsuen zerbitzalliak, eta eurak esaten deutsube salbazinoko bideak». Onela honretan dituz berorren adiskidiak emeko munduban bere; baña zelakua da euren bijotzian jaijoten dan poza, elduten
danian euren destierruben azkena edo akaberia, urtenik gorputzeko prisinoerik eta egoteko Kristogaz betiko deskantsuban? Dabid Errege Santubak a egun zorionekuen memorijagaz bakarrik dino: «Poztu naz emon
jatan barrijagaz: Jaungoikuen etxera joango gara». Lætatus sum in his
quæ dicta sunt mihi, etc. Eta noz atzera oraindo ezaututen ebanian,
inpazientzija santu bategaz diño: «Ai ene, ze luzia dan ene destierruba!».
Heu mihi quia incolatus, etc. Etzan gitxijago S(a)n Martin gloriosubak
eukan gurarija batzanduteko bere bijotzaren Jaube dibinuagaz; bere
begijak, bere eskubak, bere bijotza, guztijak eukazan ifinirik adi Zerurantza20, nora inoz itxi bagako orazinoiagaz joien bere arimia. Oculis ac
manibus in Cælum semper intentus, etc. Baña orregaitik bere, entzunik
bere diszipuluek geratuten ziriala euren arimako arerijoen aoan jausteko pelleburuan, estuten dituz bere arimako gurarijak eta ofreziduten da
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Ostean erantsitako iturria.
Idem.
Idem.
Ostean erantsita.
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Jaungoikuari bere diszipul[u]en zerbitzijorako, geratuteko21 oraindo
mundu onetako destierruban; ofreziduten da mundu onetako pelleburu
eta biarretara, dinotso Jaungoikuari: «Biar banaz, Jauna, oraindo neure
puebluben salbazinorako, enaz atzeratuten b[i]arrera; egin bedi berorren
borondatia». Domine, si adhuc populo, etc.
O berba andija guztiz! O karidade mirarizkua!, diño emen S(a)nto
Tomas Billan(uebakoak). Zer gitxijago diño emen S(an)tu glorioso onek,
Moises eta S(a)n Paulo Apost(oluak) baño? Egija da oneik lenengo emon
ebela onelako karidadiaren exenplu andi bat, baña zan emeko destierruben azkena edo akaberia urrun eukiela oraindo. Baña S(a)n Martin
gloriosuba ja egoan bere urteijeran; ja Aingerubak, ja Patriarkak, Profetak, Apostoluak, Martiriak, konfesoriak, Birjina Santak geituten eutsen
euren laguntasunera; ja ez eban beste gauzerik falta, ezpada ifintia bere
buruban justizijako koroia. Baña S(an)tu gloriosua, oraintxe joatzu ifinten Jaungoikoa; oraintxe da Jaungoikuaren borondatia artu dagizun zeure mirarizko obra guztijen sarija. Alperrik Demoninuba agertuko da bere
atxinako malizijagaz zeure aurrera, bada bere lotsarijagaz inesi eraginik,
zarratuko dozu orain artian beragan euki dozun poderijoa22. Miragarrizko koroi bategaz pobretasun andijan bizi izan zara mundu onetan, baña
aberats zoaz oraintxe Zerura; humildade andijan bizi izan zara, baña
andija izango da zure uzena. Alan jazo zan, Kat(olikuak). Bere zorioneko arimiak urten ebanian gorputz santubaganik, Aingeruben mirarizko
kantzinoiak entzun zituezan persona askok, eta euren artian S(a)n Seberino Koloniako Obispoak. Bere gorputza geratu zan miragarrizko argitasun bategaz; ondo ezaututen eben ikusten eudian guztijak ze andija
zan23 bere arimiaren glorija, bada zati bat usti eukian emoten eutsala
gorputzari. Etzan jazo S(a)n Martinen gorputzagaz emeko munduko
andijai jazoten jakiena; onen gorputzak zarraturik sepulturan, ifinten dira
aztutasuneko errijan. «Ezautuko dira akaso –dino Dabid Erregiak Jaungoikuagaz berba egiten dabela– berorren mirarizko gauzak iluntasuneko lekuban? Nunquid cognoscentur in tenebris mirabilia tua? Esango24
dituz inok berorren miserikordijak sepulturan? Nunquid narrabit aliquis
in sepulcro misericordiam tuam?» Egija dinozu, Errege Santuba; baña
erdu orregaitik ikusten S(a)n Martin gloriosuben sepulturiak pregonetan
dituzen Jaungoikuen miserikordijak. Erdueze Kat(olikuak), eta ikusiko
dozube S(a)n Martin gloriosuben sepulturan egiten dirian mirarijak: ez
21
22
23
24

Ostean zuzenduta: geratu > geratuteko.
Ostean ezabatuta: mirarizko poderijoa > poderijoa.
Geuk zuzenduta: ze andija zan andija > ze andija zan.
Ostean aldatuta: Zer adierazoko > Esango.
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bakarrik bere gorputz santuben azurrak, baita bere sepulturako autsa
ikusiko dozube geixo eta nezesidade guztijen anparuba eginik. Bere
bizitzeko miragarrizko egintza edo akzinoak, bere erijotziari lagundu
eutsien mirarijak arritu bazaitubez, ez zaitubez gitxijago arrituko bere
erijotziari jarraituten deutsienak. Berak erabilten eban zilizijoak, berak
jantziten eban penitentzijako zakuak ikusiko25 dozubez Jaungoikuaren
miserikordijak egiten dituezan mirarijetan; euretan ikusiko dozube ain
andija dala S(a)n Martin il azkero egiten dituzan mirarizko gauzetan,
zein ikusi dozuben bere bizi-eta bere erijotza-orduko miragarrizko egintza edo akzinoetan. In vita sua monstra fecit et in morte mirabilia operatus est.
Baña, zelan gura dodaz nik S(an)tu andi onen egintza eta miragarrizko gauza guztijak esan, ainbeste jakintsu eta doktore santubak guztijak
ezin iñoz esan izen baditubez? S(a)n Sulpizijo Seberok, S(a)n Gregorijo
Tourskoak, Alkuinok, Odon Klunikoak, S(a)n Bernardok, S(a)n Buenabenturak, S(a)n Bizente Ferrerek, S(an)to Tomas Billanuebakuak enpleadu dabe euren jakiturija guztija bere alabantzak esaten, eta eztitubez
inoz azkendu eta akabadu. Eleizia bera arriturik bere santidade andijagaz, dino geiago dala beraganik esan aleitikian baño. O Inefabilem
virum! Gordeizube bada, Kat(olikuak), bijotzian zeuben Patroe andijonen debozinoia; baña ez zaitez kontentadu bakarrik onegaz, egizube
alegina jarraituteko bere birtutiak. Gizona izan zan gu legez S(a)n Martin, S(a)ntiagok Eliasegaitik diñoana legez. Similis nobis passibilis. Gu
legez egoan aragi ilkor edo mortalaz jantzirik, baña orregaitik bentzidurik bere pasinoiak Jaungoikuen besoa lagun ebala, alkantzadu eban glorija andija. Zubek bere egin zeinkie au berau, Jaungoikua pronto jaotzube lagunduteko. Goitu edo bentzidu egizubez zeuben pasinoiak, bengaija, enbidija, kodizija eta mundu emekoen afiziñoia; egizube
edertutarren arimia kastidade, humildade, pazientzija, karidade eta beste birtuteakaz. Modu onetan irapazikozube S(a)n Martin legez zorioneko erijotza bat26, eta onen ostian berak legez zeuben betiko deskantsuba Zeruko glorijan. Ad quam, etc.

25
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Zentzurik ez duela eta, ez dugu zuzenketa hau transkribatu: zakuak ikusiko > esango.
Ostean ezabatuta: zorioneko erijotza on bat > zorioneko erijotza bat.
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SERMÓN DEL MANDATO. SOBRE LAS DISPOSICIONES
Q(U)E DE NECESIDAD Y DE PERFECCIÓN
SE REQUIEREN PARA LA COMUNIÓN

Cum dilexisset suos qui erant ex hoc mundo,
in finem dilexit eos. Ioan 13, 1
Exetuteko Jaungoikoaren amodijoan gizonen bijotzak, etorri zan
Jesuk(ris)to mundu onetara gizon eginik. Alan dino Berak S(a)n Lukasen agoti: «Suba Luurrian ifinten etorri nitzan, eta zer gure dot ezpada
erexemon din?». Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur? Au subau ifini eban Aren Dib(in)a Majestadiak gizonai eginagaz
ainbeste miragarrizko mesede eta ainbeste amodiozko obra, ze eurakaz
eroan aleukian beragana gizonen bijotzak, eta erre amodijoen su onegaz. Asko zirian onetarako bere bizi-denpora guztian egin zituzan mirari eta gizonen onerako gauza guztijak, baña au alan izen arren bere,
guztiz geiago daroaz beragana gure borondatiak, bere bizi barrenian
emon euskuzan neurri bagako amodijoen señale edo ezaugarrijak. Gizonak emoten joakazan erijotzia gogoan euki bagarik, orduban da noz
bere asmu guztijak ifinten dituz eurak gura edo deseadu bere ezin alegizen mesediak egiten; zelan elduten jako bizitzia emoteko denporia,
alan doa aurrera gizonakanako1 amodijoa, eta noz ja eldu zan azkenera, au da, bere anditasun guztira gizonen beraganako esker gaiztoba,
orduban da noz azken baga emoten deutse bere amodijoen miragarrizko ezaugarrijak. Cum dilexisset suos qui erant ex hoc mundo, in finem
dilexit eos.
Biar zan joan zin gure Erredentoria mundurik Zerura, biralduteko
arik Eleiza Santiari Espiritu Santuba; baña ezin sufridurik bere guganako
amodijoak guztiz joatia guganik, asmatu eban ez gizonen ez Aingeruben
entendimentura etortia posible zan gauza bat, au da, geratutia gugaz
gaurko gabian, eta noz gugaitik arerijoai emongo zan, S(a)n Paulo
Ap(ostoluak) dinoana legez, in qua nocte tradebatur, instituidu eban
Sakramentu Altarakoan. Zelan Elias Profetiak Luurrerik joan zanian itxi
eutsan kapia bere diszipulu Eliseori, alan gure Salbagiliak mundu one1

Jatorrizkoan: gizonakganako.
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tarik urteiteko egoanian bere Aita Eternoagana, itxi e[u]skun ez bere
kapia, ezpada bere Gorputz eta Arimia jaungoikotasun guztiagaz.
Bada Doktrina Kristianiak puntu onetan dinauskuna da, orain esaten
zubei2 noiena. Dinausku, bada, sazerdotiak kontsagraziñoko berbak
esan ezkero egijen ganian, ogija biortuten dala Jesuk(ris)toen Gorputzian, baña ifinten dana legez Jesuk(ris)toen gorputza bizirik biorturik
hostija Jesuk(ris)toen gorputz, ifinten da bere odola eta arima guztiz santia; eta Jesukristoen gorputz eta arimiagaz dagoana legez batzandurik
Trinidadeko Bigarren Personia, zein dan Seme Jaungoikoa, alan dago
bertan Jesukristoen gorputzagaz eta arimiagaz persona bat egiten dabela. Azezostian, jaungoikotasunian dana legez bat Semia, Aitia eta Espiritu Santuagaz, alan Trinidade guztija, zein dakigu dagoala leku guztietan,
baña dago Sakramentu Altarakoan beste bakarreko edo partikularrezko
modu baten. Eta errazoe bardinagaz kalizian ifinten danian sazerdotian
berbakaz Jesukristoen Odol preziosua dagoana legez bertan bizirik
Jesuk(ris)to, alan dago odola gorputzagaz eta arimiagaz, baita bere jaungoikotasun guztija; baita bere Trinidadeko beste Persona bijak, oneik
dira Aitia eta Espiritu Santuba, len esan dodan moduban. Alan bada,
Trentoko ziudadian batzandu zan kontzilijoak dinauskuna legez, kontsagraziñoko berbak esan ezkero hostijen ganian, eztago hostijan ogijen
izate edo sustantzijarik, ez kalizian bere len non ardau puska bat egoan, esan ezkero bere kontsagraziñoko berbak, ardaoen izate edo sustantzijarik; bakarrik dagoz bertan ogijen eta ardaoen akzidentiak esaten
dirianak, oneik dira ogija eta ardaoen usaña, koloria, gustuba. Oneik
akzidentiok estalduten dabe gure zentzunentzat Jesukristoen Gorputza,
eta au da geure fediaren merezimenturako; bada ikusiko3 bagendu bertan Jesuk(ris)to, ez geunke orduban federik eukiko, bakarrik dalako
fedia ikusten eztoguzan gauzak sinistuteko, eta egonik agirijan
Jesuk(ris)to, eliztike izango ez Misterijoa, ez Sakramentuba bere. Beste
aldeti, ezta konbenidu gure begijai ikusten emotia ilkortasun edo mortalidadeko eta fedeko estadu gagozan onetan, non bakarrik ikusten
dogu Apost(olu) S(a)n Paulok dinoana legez, fedeko ezpilluti eta misterijoan. Videmus nunc per speculam, et in enigmate. Jesuk(ris)to guztija
dago esan dodan moduban hostija guztian, eta guztija dago edozein
hostijen zatijan zatiturik; hostija, eta bardin da kalizian, alan nai hostija
andi bat, nai zatitxu txiker bat, nai kalizko tangadatxu bat artuten dabenak, artuten dau Jesuk(ris)to guztija diferentzija baga. Au exenplu one-
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gaz zerbait ulartuko dozube. Ezpillu andi baten aurrian ifinten bazare,
aurpegi guztija bertan ikusiko dozube; ausi bidi, bada, a ezpillu andija,
ikusiko dozube bardin ezpillu aren zatijan aurpegi guztija; au zatijau
ostera erdi bi egin bite, ikusiko dozube oraindo bere edozein ezpillu
aren zati bakotxian aurpegi guztija. Eta ezpillu osuan ez ikusirik aurpegija bat baño, au berau ikusten da edozein ezpilluen zatijan. Onan,
bada, guk ulartu geinken4 moduban. Baña egijez eta bene-benetan emoten jaku Jesukristo guztija hostija osuan, eta guztija edozein hostijen zatijan; eta bardin kalizian.
Baña jakin egizube zatiturik hostija eztala zatituten inondik bere
Jesukristoen Gorputza, bakarrik zatituten dira bertan dagozan akzidentiak, geraturik edozein zatijan edo kalizko edozein tangadan Jesuk(ris)to
guztija osorik. Baita bere egon arren Sakramentuban Jesuk(ris)to guztija, orregaitik bere dago Zeruban Aita Eternuaren alde eskoakoti, au
mirari andijau egiten dabela bere neurri bagako poderijoagaz: egotia
denpora baten Zeruban eta Luurrian sakramentu au5 dagoan leku guztietan; eta au mirarijau egiten dau geure bulerrian Bera arturik, izen
diten geure arimaren janarija eta emon deiskun grazija. Nor ezta arrituten Jaungoikuak emen irakusten deuskun amodijoagaz? Ondo dino
Kontzilijo Trentokoak, emen gure Salbagilliak ifini zituzala gizonakanako6 bere jaungoikozko amodijoaren aberastasunak; eta S(a)n Juan
Damasz(enok), Jaungoiko onak, izanik guztija ontasuna bera, gura izan
zituzan sakramentu onetan zabaldu bere amodiozko ontasunen ondasun
andiak. Eta guztia Jesuk(ris)toen Diszipulu maite S(a)n Juan Ebanj(elistak) irakutsi eban esanagaz: «Lenago maitetu bazituzan beriak, geiago
eta geiago maitetu zituzan bere onerik urteiteko denporan». Cum dilexisset suos, etc. Emen itxi euskun geure arimaren janarija, geure indarra,
geure kontsueluba, geure poza, geure grazija eta bendiziñoe guztien iturrija, egiten dabela bere geure gorputzak artu deien bertan betiko bizitzien azija. Mirarizko konbite onetara geijemoten deusku Berak guztijoi,
nai pobre izen nai aberats jaoku itxoroten poz[ik]; dinausku bere eztogula geure arimako bizitzarik eukiko, ezpadogu Bera artuten. Baña
ezpegi iñok usti arimako disposiziñoe bagarik eldu litekela beragana,
bada alan arturik, ez bizitzia ezpada erijotza eta juizijo gogorra iruntsiko
dau, S(a)n Paulok diñoan legez. Orregaitik bada, gaurko ene7 sermoien

4
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Idem: geinien > geinken.
Idem: sakramentua au > sakramentu au.
Ikus 1. oharra.
Geuk zuzenduta: enen > ene.
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lana izango da irakustia zubei amodiozko Sakramentu miragarri au8
artuteko eroan biar dozuezan arimako disposizinoiak; eta ene sermoi
guztia zarratuko dot puntu edo zati bitan. Lenengoan erakutsiko deutsubet Sakramentu onen grazija artuteko egin biar dozuena obligaziñoe
estuagaz; bigarrenian, zer egingo dozuen sakramentu onen miragarrizko eta gozotasunezko frutu andiak artu gura badozubez. Lenengoko disposizinoia biar da Sakramentuba dignamente eta pekatu mortalik egin
baga artuteko; bigarrena baga joan arren9, ezta pekatu mortalik egiten
eta Sakramentuben grazija artuten da, baña ez sakramentu onek emongo leukezan miragarrizko grazija andijak.
O Jaungoiko andija! O amodiozko Jaungoikoa! Berorren guganako
karidade andiak eragin eutsen geratutia gugaz mundubaren azken edo
kabura artian. Karidade onegaitik eskatuten deutset emon deidela berorren argi jaungoikozkua bakarrik berorren glorijerako, gaur erakutsi deiden zer egin biar daben neure entzulak Berori artuteko sakramentu
orretan; baña egin begi Berorrek ez gaitezala jakinian bakarrik geratu,
ezpada guztiok neu aurrengo nazala, atera deigula biar dan frutuba geure arimen probetxurako. Alan izen bidi, bada, eta onetarako goaz berorren Ama Santisimiaren anparura, esaten deutsegula onetarako Aingeru
S(a)n Gabrielegaz: Abe Maria.
Cum dilexisset suos, etc.
UT SUPRA
Komulgadu gura dabenari aurrian ifini biar jako, dinoe Trentoko ziudadian batzandu zirian aitak, Apostolu S(a)n Pauloen aginduba, zeiñek
dinaus[ku] guztijoi garbitu deigula geure kontzientzija, eta alan jan deigula a mirarizko ogija, eta edan kaliz atarik. Communicare volenti revocandum est ejus preceptum; probet autem seipsum homo et sic de pane
illo edat, et de calice bibat. Au pekatu mortalen bian eroan biar dan garbitasunau da, diñoe doktore sagraduak Trentoko Kontzilijo beragaz,
eukitia kontzientzija libre pekatu mortalganik, eta pekatu mortalik
badauko, ez joatia Sakramentuba artutera Konfesinoe Santuban garbitu
bagarik. Ut nullus sibi conscius peccati mortalis, quam[tum]bis sibi contritus videatur, absque præmissa Sacramentali Confessione, ad Sacram
Eucharistiam accedere deveat. Eztozube begiratuko, dinautsubet S(a)n
Juan Kris(ostomogaz), bakarrik komulgetako denporia, au da, edo Pas-
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kua edo jai andi10 bat izatia, ustirik egun oneik emongo deutsuela libertade eta esku-eskunia Altarara elduteko Komuniño Santuba artutera,
zeuben kontzientzija pekatu mortalagaz loiturik eukirik bere. Ez, Kat(olikuak); begiratu biar dozube beti kontzientzija, eta ifini ondo beragaz.
Zubek ainbeste illebete edo benturaz urte osua igaro dozuenak Altara[ra]
eldu baga, sartu zaiteze zeuben barruan, artu egizube biar dan denporia ezaututeko zeuben bijotzen malizije edo gaiztotasunen ondarra, non
ainbeste bidar benturaz estaldu izango zare. Diño S(a)n Aug(ustinek):
«Eregizube bertan tribunal bat, eta onela aurratu zaitez egitera Jaungoikoak berak egunen baten egingo deutsuna». Ascende tribunal mentis
tue, et esto tibi Judex. Ausmertu egizube zeuben kontzientzija, askatu
bere moropil eta biortasun guztiak; examinatu egizube ondo pekatu
guztiak, begiratu euren asikeria, motibuak, eurakaitik11 gero jaso dirian
gauzak, eta euren zirkunstantzija guztiak.
Ekarri egizubez memorijera pekatu estalduak, zeintzubek malizijako
edo gaiztotasuneko misterijoak legez isildu dozuz lengo konfesiñoetan;
pekatu publikuak, zeintzubek izan dira eskandalutzat familijari eta testigu izan dirian mundukoai; zeubok12 bakarrik dakizuezan pekatubak,
pentsamentu, gurari eta obra geiztoak, diber[s]iño eta begiraune pelleburuzkoak. Begiratu egizube ondo zeuben kargura dagozanen pekatubak, zeubok Heli sazerdote andija legez, biar dan ez eragotzijagaitik
egin badira, baita bere zeubok emoneko okasinoiagaitik, nai dala zeuben berben libertadiagaz, nai zeuben jaztekoen banidadiagaz, edo bai
zeuben exenplu geiztoagaz. Begiratu egizubez pekatu ziertubak, zeintzuben gaiztotasun edo malizija jatzue ezauna; pekatu dudazkuak, zeintzubekaitik13 eztozube egin biar dozubena itenduteko dakijenai, eta alan
egin dozubez zeuben kontzientzijako erremordimentuakaz, bada oneik
orduban auxegaitik ja dira pekatu ziertubak. Baña, a Jaungoikua! Zenbat onango topauko dozube zeuben tratu eta bizimodu, zeuben auzi eta
eskuetan darabiltzuezan zeregin eta negozijoetan? Zenbat zubek familijako buruok, zeuben umien14, eta kriadu eta kriaden kargu faltan? Zenbat zubek gizon gaztiak, zeuben ekibokazinoko berbetan, zeubok dakizuezan erregalubak zeuben borondateko personai egiten? Zenbat zubek
neskatilak, zeuben begiraune, jazteko eta zeubek dakizuezan korres-
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pondentzietan? Eta zenbat guztijok, zeuben estadu eta ofizijoko obligaziñoetan? Guztiok, bada, nagosi eta txiker, pobre eta aberats, ugezaba
eta otsein, gureso eta ume15, Justizijeko eta Altarako ministro, ingeratu
egizubez ondo zeuben kontzientzijeko sekreto guztijek mirarizko janari
onetara etorteko, zeuben juez artezak eginik. Probet autem seipsum
homo et sic de pane illo edat et de calice bibat.
Baña ezta au oraindo asko, Kat(olikuak), ezta asko ekartia siku-sikurik
pekatubak memorijera; begiratu egizube eurakaitik16 artutia egiazko
damu bat, egiazko eta sobrenaturaleko dolore edo damu bat dinot Kontzilijo Trentokoagaz. Baña Berorreri, Espiritu Santu arimaren kontsoladoria, Berorreri, zeinek inspiretan daben noz et[a] non gura daben, jatorko
emotia pekatarijari au damuau. Baña zelan ukatuko deutso Berorrek,
Berak biar dabena egiten dabenari? Ez, Kat(olikuak), eztautsube ukatuko; eskatuizube au dam[u]au, eta artuko dozube. Petite, et accipietis.
Onetar[a]ko puntuban esan deutsuedan examiña egin ezkero, ifini zaiteze humiltasun andi bategaz begiratuten ondo zeuben pekatuben anditasuna, eurakaitik17 merezidu izan dozuben Infernuko pena ikaragarrijak,
ango penen beti-betiko izate edo eternidadia, bada pekatari andienai
zatitu jakie bijotza damuz eternidadeko bidiak kontsideradurik. Contriti
sunt montes seculi ab itineribus eternitatis ejus. Begiratu egingozube18
bere pekatuakaz galdu dozuben glorijaren anditasuna. Eztabe begijak
ikusi, ez belarrijak entzun, ez gizonen bijotzian sartu da, dino S(a)n Paulo Ap(ostoluak), Jaungoikoak paratu eban glorija bere adiskidientzat.
Guk pentsadu ginaiena loikerija da, ezer bere ezta bera dan aldian;
munduko tormentu guztiak pozik igaro leitekez, dino S(an)ta Teresak,
glorijaren gradu bat irapazteko. Zer egin biar zenduben, bada, kontsideraduko dozube, glorija bera ez galdutarren?
Baña gauza guztien ganian non ifini biar dozuben pekatuben damu
egiazko bat artute[k]o zeuben pentsamentuba, da Jaungoikoen ontasunian. Sartu zaiteze itxaso onetan, ekarri egizube burura Berak zubekaitik19 egin dabena, zelan zubekaitik20 tormentu ikaragarri eta erijotza
gogor batera emon zan zubek eta guztijok Demoninuen eta pekatuben
menpe edo zerbizijorik ateretako. Ze adiskida emoten da onela erijotzara beste adiskida batgaitik? Baña geiago, ze aita edo ama emoten da
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bere umiai21 janaritzat? Baña oneik eta beste gugaitik egin dituzan guztiak eztabe oraindo guztiz erakusten guri deuskun amodijo guztia; geiago eta geiago igaroko leuke biar balitz geure arimen onerako, zelan
ulartuten emon eban Kurutzian penaz josirik egoala esan ebanian: «Sitio.
Etxat oraindo zuekaitik22 pena eta tormentubak igaroteko euki dodan
egarrija amatadu; geiago eta geiago gura neuke zubekaitik23 igaro. Sitio».
Oneik gauzok memorijera ekarririk al daizuben moduban, ifiniko zare
kontsideraduten, eskaturik Jaungoikoari grazija, zelangoa izango dan a
ontasuna onetara ekarri ebana Aren Dib(in)a Majestadia, eta zelan zeuben pekatuakaz ostera ifini dozube Kurutzian Aren Dib(in)a Majestadia,
Apost(olu) S(a)n Paulok ondo Hebreoai dinotsiena leges, rursus crucifigentes, bada zeuben aldeti edozein pekatu mortalgaz egin dozube lana
Aren Dib(in)a Majestadien Pasiñorako. Bai, Ka(tolikuak); au guztiau
enkargetan deutsuet ondo ausmartu eta kontsideradu deizuela zeuben
entendimentuban pekatubak al deizuben moduban, ze eztautsue Jaungoikoak geiago eskatuten memorijera ekarri dozuezanian. Begiratu egizube, dinotsubet, esan deutsuedan gauzetan, eta kontsideraziñoe one[i]k
eroango zaituez Jaungoikoen grazijagaz zeuben pekatuben egiazko
damu edo dolore sobrenatural batera; beragaz artuko dozu propositu
edo gogo sendo eta firme bat ez ostera Jaungoikoen ofentsako gauzarik
egiteko, zeinen faltiagaitik askoren penitentzija eta konfesinoiak eztabe
ezer bere balijo. Kontsideraziñoe aikaz azkenez kontentu artuko dozubez edozein medijo, ez ostera zeuben pekatuakaz Aren Dib(in)a Majestadia Kurutzian ifinteko; eta onela aurkituko zare paratu edo disponidurik joateko konfesorien oñetara bere sententzia absoluzinoiagaz artuteko, zein dan Kontzilijo Trentokoak aginduten dabena. Pekatu mortalian
dagoanari komuniñoa artu gura badau, probet autem seipsum, etc.
Baña barriztu biarko dozubez, Kat(olikuak), agindu onek dinautsubena egiteko aek konfesiñoak zeintzubetan pekatu batzuk konfesadurik
beste batzuk isildu zenduezan, edo lotsarija edo malizijagaz; aek konfesinoiak zeintzubetan ondo jakin zenduben zer esan biar zan, baña ez
zeuntsen ondo ulartuten emon konfesoriari; aek konfesinoak zeintzuetako eukirik konfesore on bat, biar edo nezesidade baga autu edo eskojidu zendun konfesore gor bat, zeiñek ez eutsun ulartu pekatu guztien
konfesinoia; atako konfesinoak bere, zeintzubetan ondo examinatu
baga erantzuten zeuntsan konfesoriari burura lenengo etorten jatzuna;
eta azkenez konfesinoe sikuak, zeintzuetan «Damu dot, Jauna» esaten
21
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zeunduben, baña zeuben bijotza urrun egoan Jaungoikoaganik, ez
zeunkelako pekatuba egin zendulako damurik, edo ez propositu edo
gogo sendorik ez ostera pekaturik egiteko, eta pekatuben pelleburu eta
okasinoak kenduteko. Konfesinoe onelan egin dozuezan guztiak barriztu biar dozubez, bada bakotxian sakrilegiozko pekatu bat egin dozube,
eta beste bat gero komulgadu bazare. Eta konfesaduko zare, berba
baten esateko, zelan gurako zenduben konfesadu erijotzako orduban:
artez eta klaru esango dozubez egin dozuezan pekatu guztiak zelan
daukezuezan memorijan, baita bere konfesoriak eurakaitik24 itenduten
eztituzenak bere. Onan garbiturik osasuneko pisziñan, zein dan konfesinoia, joango zare a ogi jaungoikozkoa jaten. (*)25 Au da, K(atolikuak),
biar daben disposizinoia pekatu mortala egin dabenak amodiozko
sakramentu atara elduteko. Probet autem seipsum, etc.
Baña emen da, neure Jaungoikoa, non eztakidan edo kontsoladu
bedeinketuten dodala Berorren Majestadia gaurko egunian emon euskun berorren neurri bagako amodijoen señaliagaitik, edo bai negar egin
ikusirik Kristiñu26 askoen ikaragarrizko traiziñoia eta sakrilegiozko pekatuba artutian berorren gorputza biar dan disposiziñoe bagarik. Zenbat
Kristinau, esateko S(a)n Juan Kris(ostomogaz), elduko dira denpore
S(an)tu onetan bero[rre]gana Herodes [...] legez, elduko dira Berori adoretan irudijan, baña egijez eurek al daben moduban Berori erijotzia emoteko, Berorren Majestadia disposiziñoe biar danagaz artu bagarik egingo daben sakrilegijoagaz? Zenbatek, diño S(a)n Aug(ustinek), barriztuten debela Judas diszipulu traidorien pekatuba, eztautse emongo
traiziñozko laztana baño? Baña nora zoaz, pekataria Demoniñoen eta
zeure pekatuben azpijan zaozana? Onan laztanagaz gura dozu27 saldu
zeure Erredentoria? Juda osculo filium hominis tradis? Onan gure dozu
jarraitu Diszipulu madarika[tuba]ren exenpluba? Judas traidoria dirudizu,
S(a)n Bernardinok eta beste Aita Santubak diñoenati, pekatuban ozturik
zagozanian, deboziñoe irudijan zoazanian Komuñinora. Judase[k] ifini
beban bere Maisu S(an)tuba arerijoen eskuetan, ze arerijo andiago pekatuban dagoan bijotza baño, non ifinten dozun bere gorputz beneragarrija? Atzeratu zaitez, bada, ezpadozu zorigaiztoko Diszipuluagaz aurkitu28
gura kopau orretan betiko kondenazinoien juizijoa. Gauza santak Santuentzat bakarrik dira, altu esaten eban Kristiandadeko lenengo denpo-
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retan diakonubak komuniñoa jentiai emoteko denpora-orduban29. Sancta Sanctis. Entzun dozu zer egin biar dozun joateko sakramentu aren
grazija artuteko, zein izan dan lenengo puntuba; baña entzun egizube
orain, Kat(olikuak), zer egingo dozuben amodioz sakramentu orren frutu miragarri andijak artu gura badozubez.
BIGARREN PUNTUBA
Sakramentu guztiak badira bere grazijaren iturri miragarri batzuk,
Jesukristok berak eurak egin baño len ulartuten emon eban legez, haurietis aquas de fontibus Salvatoris, baña guztien artian nori jatorkan a
uzena Santubak adierazoten daben legez, da Altarako Sakramentuba.
Zelan, bada, iturri batera uretan doienak dakar ur asko edo gitxi zelango dan bertara daroian basu edo pitxarra, alan zelan dan bakotxak
sakramentu atara daroien disposizinoe eta debozinoien basuba, izango
da bere bertarik aterako daben grazija eta bendiziñoen mirarizko ura.
Orain ainbeste biar egiten badozube askotan mundu onetako aberastasunak irapaztarren, zer ezeunke biar egin sakramentu onetan aurkituko
zeunkianakaitik30? A Kat(olikuak)! Bazeinkie Jaungoikoen doia, si scires
donum Dei, bazeinkie eta begiratuten bazendube ondo nor dan
Jesuk(ris)to sakramentu atan janaritzat artuten dozuena, eta zelan zeuben pobretasuna aberastuteko emoten jatzuen, berau izango litzateke
asko benturaz kenduteko zeubokanik31 zeuben arimak disponidu edo
paratuteko daukezuben nagitasuna. Alan bada, Sakramentuba artutera
joango zarienian, dinautsuet Jesuk(ris)tok Jairo Sinagogako buruari esan
eutsan legez: «Biztu egizube fedia». Crede tantum. Biztu egizube fedia
dinautsubet, bada sinisturik fede bizi bategaz zoazala artuten Luurre eta
Zeruben Egilia, berau izango da asko humildade, amodijo, konfiantza
eta beste birtuteen sentimentubak sartu deitezan zeuben bijotzian, egokera edo habitazinoe biar jakon bat Berari ifinteko.
Bai, Kristinauba. Ezeuturik bera ondo artutia dala zeure bizitza guztijan egin al zeinkian gauzarik andiena, egingo dozu alegina joateko perfekziñoe eta santidade andienagaz. Esango dozu benturaz Dabid Erregiak legez: «Gauza andija da egiten noiena, bada Jaungoikoari berari noa
ifinten egonlekuba». Grande opus est, neque enim homini præparatur
habitacio, sed Deo. Egije onen argijagaz ja ifiniko zara bere oñetan Mag-
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dalena32 S(an)tia legez bijotzeko humiltasun andi bategaz, ja bertan adoraduko dozu iru Errege Santuak legez erreberentzija bardiñagaz, ja esango deutsazu S(a)n Tomasek legez bijot[z] guztirik: «Berori da neure Jauna eta Jaungoikoa». Dominus meus, et Deus meus. Fede bizi onegaz
begiratuten dozula bere anditasuna eta zeure ezerbereeza, miratuko zara
Salomonek eukan baño errazoe geiagogaz: «Zelan da, Jauna, Zu Jaungoikoa izanik Luurrian gizonakaz bizitia?». Ergo ne credibile, est ut habitet Dominus cum hominibus super terram? Eskatuko dozu S(an)ta Isabelegaz: «Nondik niri anbeste zorion, etorteko nigana Jaungoikoa bera?».
Unde hoc mihi? Aingerubak eurak eztabe merezidu Berori artutia, eta
gura dau nik artu deiden izanik pekatari bat? Baña dakit au dala berorren borondatia, eta konfiantza onegaz luze deretxat Berori artuteko
ordubari. Betor bada, Jauna. Veni, Domine. Ez begi gura luzatu etortia.
Veni et noli tardare. Berori da neure Jaungoikoa, eta neure gauza guztiak. Baña emen tristura eta mingots gogor batek artuten dau ene bijotza: zelan izan da33, esango dozu, ofendidutia ain Jaungoiko on bat, eta
noganik naz ain maitetuba? Nengoban neure buruban alango gauzarik
egin nendunian. Bada ez34, Berak emongo deust bizi guztian negar egiteko lana. O ze zorionekua izango nitzateke neure bizitziagaz pagadu al
banengi pekatuagaz egin nendun zorra! Egija da garbitu nazala Konfesinoko Sakramentubagaz, baña berorren odolagaz garbitu negi, Jauna,
geiago. Amplius lava be ab iniquitate mea. Berori da neure Jaungoikoa,
eta santidadia bera. Egin negi, bada, biar dodana izan Berori eukiteko
bijotzian; ez leukez neuretarik pobretasuna baño.
O nok euki leien Zeruko Aingeruben amodijo eta karidadia! O nok
euki leijen Apostoluen sendatasuna, Martirien fedia, konfesoreen humildadia, penitentien mortifikaziñoia, eta Birgine Santeen kastidade eta
debozinoia! O balego ene bijotza erexemonik Zeru guztija erretan daben
amodiozko su santuagaz! O ze gozo deretxedan, Jauna, esatia Berorreri
S(a)n Pedrogaz: «Berorrek daki ametan doda[la] Berori»! Tu seis Domine
quia amo te.
Baña, Kat(olikuak), zelan gura dot nik adierazo Jesuk(ris)to Sakramentaduben amodijoak artu dabenen sentimentubak? Ez, munduko gauzaren afizinoian sarturik dagoanak, eta ondo begiratu bagarik nora
doian artuten konfes(a)du ezkero fin-arinka35 Altarara elduten danak,
ezin ulartu legiz onelako berba egite-modubak. Alan bada, biztu deizue32
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la fedia dinautsubet. Crede tantum. Eta fede bizijagaz egizube alegiña
humildade, amodijo, konfiantza eta beste birtuteen aktuak egiteko. Egija da eztozuela pekatu mortalik egingo, oneik esan deutsuedazan gauza
guztiak ezpadozubez egiten komuniñoa artuteko, bada adierazo deutsuet bakarrik dala pekatu mortalien bian egin biar dana konfesinoe on
bat pekatu mortala egin dabenak, zein irakutsi deutsubet lenengo puntuban egiteko moduba. Baña orregaitik ezpadozube edertuten zeuben
arimia birtute oneikaz, edo ezpadozube ezer egiten edertuteko, eztozubez sentiduko amodiozko sakramentu onen miragarrizko efektu edo
egintzak. O ze gozotasun eta beste miragarrizko frutubak egingo leukezan Jaun onek arimetan, ezpalegijez eurak eragotzi munduko pentsamentuakaz eta preparaziñoe faltiagaz! Bada, zek mobidu eban Jaun au
mundurik urten biar eban denporan geratuteko36 gugaz, ezpada gu aberastutiak, itxirik bere Gorputzagaz biar doguzan ondasun guztiak? Au
gura eban, eta onetara mobidu eban beti, baña iñoz baño geiago bere
erijotza-denporan euskun neurri bako amodijoak. In finem dilexit eos.
(*)37
Emen daukazube, bada, Kat(olikuak), eta au Moisesek eukan
gane38-errazoagaz dinautsubet, zeuben bizitza eta bendizinoia. Esan
deutsubet zer egingo dozuben komuninoa artuteko, eta esanik zer egin
biar dozuben, ifini deutsubet aurrian sakrilegiozko komunino baten
aurkituko zeunkien erijotza eta maldizinoia urrinduteko moduba.
Aprobetxadu zaiteze, bada, Kat(olikuak), esan deutsuenaganik. Pekatu
mortalian bazagozee, garbitu zaitezee Altarara eldu baño lenago; ingeratu egizubez kontzientzijen bazter guztijak, arturik onetarako biar dan
denporia, eta egin dozuzen pekatu guztien egiazko damu bat arturik,
Jaungoikoak, eskatu ezkero, emongo deutsuben grazijagaz; garbitu egizubez konfesinoe santeen uretan. Au eginik eldu zaiteze Jesukristo
Sakramentadubagana fede bizi bategaz; ezpadeukezubez bere Bera
artuteko euki biar zeunkiez birtute guztijak, artu egizube onein birtuten gurari andi bat, eskatu egijozubez berari humildade andi bategaz,
eta ofrezidu egijozubez39 S(an)tu guztiek eta Maria Santisimiak berak
euki eudien disposizinoia Komunino Santuba artuteko. Onela izango
36
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graz(...) emot(...) baga. A gauza lotsagarrijai (...) gura (...) eleizarik (...)la gauzetan pentsetan, txokolatian-edo; asmuba oneik emoten deutsez espaldak Jaungo(ikoari). Zer esango zeunke, Err(ege) zeuen etxera etorririk, berari kasurik egin
baga bazinoaze zeuben zereginetara? Alan...
Zalantzazkoa.
Ostean zuzenduta: egijozubez > egijozube.
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da zubentzat bizitzia, eta aurkituko40 dozube beragan betiko glorija.
(*)41
[HASIERAKO ERANSKETA]
(...) de Dios los corazones de los hombres, (...) el Hijo de Dios
hecho Hombre.
Este fuego puso Su Div(i)na Magestad con hacer en bien de los
hombres tantas obras maravillosas, y tantas obras de amor, q(u)e ellas
debían llegar para sí los corazones de los hombres e inflamar en el fuego de su div(i)no amor.
A la verd(a)d, fueron muchas las maravillas42 y singulares beneficios
q(u)e para la salud y remedio de los hombres había obrado el S(eño)r
durante el tiempo de su vida; mas donde no tuvo medida su amor fue
al fin de su vida en este mundo mortal, mas donde parece tuvieron su
exceso fue cuando había de dar su vida p(o)r ellos43.
[AMAIERAKO ERANSKETA]
O neure Jaungoikoa! Ezaguturik onan berorren guganako ontasun
neurribagia, kantauko dodaz, adierazoko dodaz berorren Prof(eta) Santuagaz berorren miserikordijaren mirari andijak. Misericordias Domini:
(Baija, a! Emen da non eztakiden edo kontsoladu neitian geure Jaungoikoak emoten deuskun amodijoaren señaliagaitik, edo negar egin
Krist(inau) askok egingo daudien ikaragarrizko sakrilegijoagaitik Sakramentu Beneragarrija artutia[n] pekatu mortalian.) O Krist(inau) onak! O
Krist(inauak) Jaungoikoaren amodijoa daukazuenak! Erdueze, erdueze
negar egiten au zorigaiztoau Jesukris[toren] oñetara. Baia, errukija ikustia askoen esker gaiztoa berorreganako44! O neure Jaun ona! Zenbat
40
41

42
43

44

Idem: aurtuko > aurkituko.
Atal horretako albo oharra: Au egingo dozue printz(ipalmente) kom(ulgadu)
ostian, ordu erdiz lotuko zara grazijak emoten, eta orduan da noz alkantzadu
zinaikien gauza asko, bada eztago denp(ora) obag(orik) alkantzetako ed(....)
g(...) Jaung(...).
Ostean aldatuta: Eran (...) tantas para (...) maravillas > A la verd(a)d, fueron
muchas las maravillas.
Ostean aldatutako atala: mas sin embargo, de ser esto así, mucho más poderosamente llevan para sí n(uest)ros corazones las señales sin medida de amor q(u)e
nos dio al fin de su vida en este mundo mortal > mas donde parece no tuvo medida su amor fue al fin de su vida en este mundo mortal, mas donde parece tuvieron su exceso fue cuando había de dar su vida p(o)r ellos.
Ostean erantsitako esaldia.
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Krist(inau) elduko dira denpora santu onetan Herodes traidoria legez
Berori adoretako irudijan, baija benetan erijotzia emoteko eurak al dauden moduan sakrilegiozko komunino bategaz? Zenbatek45, barriztuten
deudiala Judas berorren Diszipulu traidorien pekatua, eztautsie emongo
traizinozko laztana baño? Baija nora zoaz, pekatarija Demoniñuaren eta
zeure pekatuen azpijan zagozana? Onela laztanagaz saldu gura dozu
Jaungoikoaren Semia? Juda osculo filium hominis tradis? Onan arima
loijan J(esu)k(risto) ifinirik jarraitu gura dozu Diszipulu madarikatuen
exenplua? Aitu egizu zer egiten dozun. Judasek ifini eban zeure Erredentoria Judeguen eskuetan, eta zuk ifinten dozu anbeste demoniño artian
zeintzuek daukie arturik zeure biotza. Baija, o pekatari zorigaiztokoa! O
pekatari alde guztiti errukigarrija! Zeure juizijo ikaragarrija iruntsiten
dozu; eta bakizu ze ikaragarrizko, ze arrigarrizko kastiguak itxaroten
deutsun pekatu orregaitik? O neure Jesus maitia! Zelan ikaratu biar
nazan esaten bere, baia esango dot S(a)n Bernardinogaz, bardin zein
zeure eskuekaz ifini bazendu Kurutzian Jaunau! Atzeratu zaitez, bada,
pekatarija; atzeratu zaitez, pekatari loia zeure gorputzagaz porkerijetan
zabiltzana; atzeratu zaitez, berba loiak, biraoa, maldizinoa, murmurazinoa esateko izkunia daukazuna. Biotz eta min loi orretan ifiniko dozu
Jaun onen Gorputz Beneragarrija? Pekatari inoen gauza biortu gura eztozuna46, zoaz leenago bere jabiari biortuten. Zuk proximuagaz aserrakuntzia euki dozuna, zoaz leenago adiskidetuten proximuagaz, eta
orduan izango da zure sakrifizijoa agradukoa Jaun onen aurrian. Garbitu egizuz ondo zeuben kontzientzijak, ezpadozue gura Jaun onen maldizinoa jausi din zuben ganian. Baija, o Jauna! Nok emon leijo pekatarijari au biotzen biortasunau, ez izan[ik] Berorrek? Bada, neure Jesus
ona, au grazijau eskatuten deutset eleiza one[tan] dagozan pekatari
andienentzat, arako pekatari orain artian konfesino onik eztabena egin,
orain artian mille loikerijetan ibili dana bere, or biortu dila; logradu deijiela oneik guztijok berorren Gorputz47 Beneragarrijak Sakramentuan
egiten dituzan grazijak konfesino on bat eginik. Eskatuten deutset bere
onelako pekatari andienentzat printzipalmente, ene oñetara badatoz,
karidade geiago, pazientzija geiago eta biguntasun geiago, eta zelan
neuretzat eskatuten deutsedan, alan eskatuten deutset bere konfesore
guztientzat. Nik neure aldeti alan itxaroten dot egitia berorren grazijagaz; baia zelan eztot alan egingo jakinik neu izan nazala iñor baño pekatari andijagoa? O neure Jesus! Ondo gomuta dodaz neure pekatuak.
45
46
47

Ostean zuzenduta: Zenbat > Zenbatek.
Ostean aldatuta: inoen gauza daukazuna > inoen gauza biortu gura eztozuna.
Ostean zuzenduta: Gorputzen > Gorputz.
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Pekatu egin nendun Zeru guztijen aurrian, eta berorren kontra. Baija, o
Jauna! Ze sentimentu andiak artu biar dau emen neure biotza? Nengoan
neure buruan alango gauzarik egin nendunian. Zelan izan da ofendidutia, Kurutzian jositia Jaungoiko ain on bat, eta nogaitik nazan ain maitetua? Baija ez, Berak emongo deust bizi guztijan negar egiteko lana. O ze
zorionekua izango nitzateke neure bizitziagaz pagadu al banendu pekatuagaz egin nendun zorra! Baija, a Jauna! Berbak (...)(...) dotsudaz, eta
eztot ezer bere egiten. Noz artian, bada, Jauna, egongo da nigaz aserre?
Baija ez oraintxe noia48 emoten Berorreri neure biotza, eta esaten, etc.

48

Geuk zuzenduta: nora > noia.

