
AITA SANTU PAUL VI'GARRENAK 

JAIOTZAK ARAUTZEA DALA-TA 

EGIÑIKO IDAZKIA 

Anai agurgarri ditugun Aüa-goi, Gotzai-buru, 

Gotzai ta apostolutar Aulkiaz pake ta alkartasu

na duten beste edozein arima Arduradun, eliz

gizon ta mundu katoliku guztiko Kristo'ren ja

rraitzaille ta gogo ona duten gizaseme guztiei. 

ANAI AGURGARRI TA SEMEALABA 

MAITEOI: OSASUNA TA APOSTOLUTAR 

BEDEINKAPENA 

I 

AUZIAREN ALDERDI BERRIAK ETA ELIZ-

MAIXUTZAREN ESKUBIDEA 

BIZIA BESTERI EMATEA 

1. Giza-bizia besteri eman bearrak, au 

da, ezkonduak Jainko sortzailleari azke ta 

jakitun eskeintzen dioten lan astunak, beti 

izan ditu aientzat pozbide aundiak; emen

dik, ala ere, sortu izan dira aldizka gaitzak 

eta larrimiñak ez gutxi. 

Egiteko au betetzeak aldi guztietan arrotu 

izan ditu ezkonduen kontzientzian buru

auste gordiñak; gaur are geiago, gizarteak 

bere aurrera-bidean alako aldaketak egiñik, 

auzi ta istillu berriak sortazi di tu, ta Eli

zea k, gauzok, gizasemeen bizi ta zorionari 

orren urbildik dagozkion ezkero, ezin ditu 

iñolaz ere alde batera utzi. 

AUZIA BERRIZ EZARRITA 

2. Egin diran aldaketak, egi-egiaz, na

bari ta era askotakoak ¡zan dira. Ta begi-

pean daukagu lenengo jaiotakoen kopuru 

azkar ugaritua, ta askok augatik erakutsi 

oi dute lurbirako biztanleak, erantzuteko 

gertu dauzkan ondasun-mukulua baiño biz-

korrago geituaz doalako bildurra, ta ortik 

gero ta geiago azi ta ugarituaz doazten ain

bat famili ta errirentzat larrimin aundia-

goen i turr i ez ote diran izango. Orrezkero, 

gaiñera, erriko agintariak ere arrisku oni 

buruz neurri gogorragoak artzeko tenta-bide 

izango lukete. Gaur gertatzen dana da, lan 
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eta bizitza kondizioak ez-ezik, gero ta geia

go geituaz doazten bear-izanak eta naiz eko-

nomi-barrutiak naiz gaztedia azi ta ezteak 

ditun eskabideak, sarri askotan zail egiten 

dute seme-alaba askori, egokiro beintzat, 

begiratzea. 

Au ere ikusten degu: ez bakarrik emaku

mearen nortasuna ta onek gizasemeen ar

tean duen doai ta egitekoa, ezfkonduen mai

tasunari ezkontza barruan nolako balioa 

eman eta maitasun oni begira senar-emaz-

teen egintzak nola etsi bear diran ere, pen-

tsaera berriz artu bear dirala. 

Azkenik, eta batez ere, gogotan izan bear 

da, gizonak, bai izadi'ko indarrak mende-

ratuaz ta bai adimenaren ariora eratuaz, 

aurrerakuntza izugarria egin duela, indar-

menderatze ori bere izate osora ere zabal

tzen saiaturik; au da, bere gorputzera, bere 

gogo-kemenetara, gizarte bizitzarra, ta bizia 

besteri ematea neurriratzen duten legeetara. 

3. Gauzen egokera ontatik galdera be

rriak sortzen dira. Naiz orain dauzkagun 

bizitza kondizioak gogoan arturik, naiz er-

konduen artu-emanak beren alkar-aitze ta 

zintzotasunari buruz duten esangurari be

giraturik, ez ote litzaken egoki gaur arteko 

moral-legeak bir-aztertzea, lege oiek batez 

ere buru-ukatze gabe, buru-ukatze oso aun

di gabe batzuetan, ezin ditezkela gorde ja

kiñik. 

Geiago oraindik: «osoarena» esaten zaion 

oiñarria gai ontara ere ekarriaz, ezin ote di-

teken onartu sortzez urriago baiña errazoi

ari egokiago datorkion asmo bat, soiñez 

agortasuna dakarken egintza jaiotzen neur-

keta legezko ta arduratsu ezin ote diteken 

itzuli, alegia. Au da, ezin ote diteken ontzat 

eman sortu-bearren elburua ezkonduen 

egintza bakar bakoitzeri baiño beren bizitza 

osoari dagokiona geiago dala uste izatea. 

Baita galdezka daude, gaur gizonak iñoiz 

baiño geiago beren egitekoen barne-sena du

ten ezkero, ez ote zaien dagoneko ordua el

du, bizia emateko arazoa, alako gorputzal-

dien arauz barik, beren errazoi ta naimena

ren mende uzteko. 

EL1ZARI DAGOKION MAIXUTZA 

4. Era ontako gaiak, jakiña, Jainko-

agerpenez ?rgitu ta aberasturiko izate-legea 

oiñarritzat duen ezkontzaren moral-irakatsi-

ari buruz, azterpen berri ta garaiago bat 

eskatzen zioten Eliz-maixutzari. 

Ezta eliztar bat ere izango, berezko oitu-

ra-legea adieraztea Eliz-maixutzari dagokio

na dala ukatuko duenik. Ezin ukatua baita 

—gure aurretikoak sarri esan zutenez 

(1 )—, Jesukristo'k, Pedro ta beste aposto

luak bere jainkozko al-izatearen erdikide 

egin ta bere aginduak jende guztiei irakas-

tera bialdu zitunean (2 ) , moral-lege osoa

ren zaitzaille ta adierazle seguru ere egin 

zitula: au da, ez Ebanjeli-legearenak baka

rr ik, berezkoarenak ere bat. Berezko legea 

dezu, bada, Jaungoikoak naia azaltzen d¡-
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guna, ta beronen betetze zintzoa naitaezkoa 

dute gizasemeak betiko osasunerako (3 ) . 

Elizeak, beraz, agindu oni jarraiturik, 

noiznai, baiña azken urteotan ugariago 

eman izan di tu, bai ezkontzaren izateaz, bai 

ezkonduak beren eskubideak ta egikizunak 

artez erabilteaz, agiri egokiak (4 ) . 

IKASKETA BEREZIAK 

5. Egiteko orren barne-deiak bultzera

ginda, oroipen ederra duen aurreko Juan 

XXII I garrenak, 1963'ko epaillean jarritako 

Iker-sailla ontzat eman ta zabalagotu ge-

nuan; Iker-sail edo batzorde au osotzen zu

ten, ez bakarrik gai onetaz zer-ikusia duten 

¡kaskizunetan eskolatutako gizaseme askok, 

baita senar-emazte bikoteak ere. Ta beronen 

zeregiña zan: ezkonduen bizitzari ta batez 

ere jaiotza neurketa artezari dagozkien au-

ziei buruzko iritzi ta esanak jaso ta azter-

tur ik, jakingaizko gorputz egoki bat oso-

fzea, Eliz-maixutzak gero, kristauak eta os

tantzeko gizasemeak gai onetaz munduan 

zuten itxaropenari, erantzun egokia eman al 

zezakean (5 ) . 

Jakintsu auen iker-lanak, eta gure Anai 

artzain askoren iritzi ta aolkuak, batzuk 

berenez ta beste batzuk Geuk eskatuta biai-

dutakoak, gai korapillotsuaren alderdi guz

tiak arduratsuao gogotan artzeko lagungarri 

izan znizikigu. Origatik, guztiei Gure gogo 

eskerrez betea ager-azten diegu. 

EUZ-MAIXUTZAREN ERANTZUNA 

6. Ala ere, Batzorde ark azken-iritzi be

zela arturiko erabakiak Guk ezin izan di

tugu ortakotzat artu, ezta auzia bere ga

rrantzi osoan Geronek aztertu gabe utzi ere; 

batetik, batzordekoen artean eskeiñi bear 

ziran moral arauetaz iritzi-batasun osorik 

agertzen etzalako, eta bestetik, Elizeak beti 

ta tinko eman duen ezkontzarekiko moral-

irakaspenaren kontrako asmo ta erabaki 

batzuk azaldu ziralako. 

Beraz, aurkeztu izan zaizkigun agiriak 

arduraz arakatu, gogo-barnez gauzea ondo 

ausnartu ta otoitz sarri-berrituz Jainkoari 

argia eskatu ondoren, orain, Kristo'k guri 

eman iko aginduaren indarrez, auzi astun 

aueri gure erantzuna eman nai diegu. 

Il 

IRAKATSI-OIÑARRIAK 

GIZONA ERABAT IKUSITA 

7. Aur-ugaritzeari dagokion auzia, beste 

edozein biziarekiko arazo bezela, bere ba-

rrutiko beste errazoi berezien gaiñetik, au 

da, bioloji naiz sikoloji, erriketa naiz gizar-

te-ikuspegi gaiñetik begiratu bear da, gizon 
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osoa ta goi-deiez duen egiteko osoa artzen 

duelarik; eta egiteko au ezta izatezko ta lu

rreko gauzai dagokiena bakar-bakarrik, iza

tez goitiko ta betikoeri dagokiena ere ba-da. 

Ta askok, jaiotzak neurriratzeko asmatu di

tuzten bideak ontzat ematen alegiñak egi

ñik, bai ezkonduen maitasuna, bai aitasu-

na bere egitekoari buruz eskatzen zaion 

ezaugera atxakitzat artu dituzten ezkero, ez-

kontzako bizikerari dagozkien bi egi aundi 

auek, nai ta ez, zeatz mugatu ta argi-azi 

bear dira. Ori egingo degu, gogora ekarriaz 

batez ere, Batikano'ko lí'garren Batzarrak 

gai onetaz oraintsu «Gaudium et Spes» de-

ditzaion Artzai-agirian ziur ta legezko jakin-

erazi zuena. 

EZKONDUEN MAITASUNA 

8. Ezkonduen arteko maitasuna, ba, 

bere egiazko izate ta bikaintasunean aundia

go egiñik agertzen zaigu, maitasun ura, 

Jaungoikoagandik, goi-goiko iturburu bate

tik bezela, ixuria dala gogorazi ezkero, au 

da, maitasuna dan Jainko-Aitagandik, «se-

nitarte guztiak ¡zena zeruan ta lurrean Ama

gandik artzen dute-ta» (7 ) . 

Ezkontza ezta, beraz, alabear batez edo 

izadiaren indar itsuen ibil l i t ik sortua, Jain

ko Sortzailleak, gizadian bere maitasunezko 

asmoa betetzeko, jakintsu ta arduraz egiña 

baiño. Senar-emazteak, beren alkar ematea-

ren bitartez, soillik berena ta bakarra baita, 

beren nor-izateen alkartasun gero ta bete-

agora jotzen dute, bizidun berriak sortu ta 

azte-lanean Jainkoarekin baturik. 

Ezkontzak ba-du, gaiñera, bateo santuz 

garbi tutako-engan esker-sakramentuaren 

ezaugarri bikaiña, Kristo ta Elizaren arteko 

batasuna adierazten duena. 

BEREIZGARRIAK 

9. Gauzok beren argitan jarr i r ik, ederki 

agertzen dira ezkon-maitasunaren ezaugarri 

ta eskabide bereziak, beuron barne-ingurue-

kin zeatz jabetzea garrantzi aundikoa izanik. 

Maitasun bat da lenen ta bein, oso giza-

koia, au da, sentikorra ta gogozkoa. Ezta, 

ba, berezko señaren edo sentipenaren oldar 

utsa; baita ere ba-da, ta oroz gaiñetik, nai

men azkearen egintza, eguneroko bizitz-ar-

loari dagozkion neke-pozaldiakin iraun eze

zik, geitu ere egiten dana; senar-emazteak 

orrela, biotz bat eta arima bat egiñik, beren 

giza-osotasuna alkarrekin ir i txi dezaten. 

Maitasun betea ere ba-da, au da, nortzuen 

arteko maitasunaren era apartekoa, bero

nen bitartez senar-emazteak dana baitute 

gogo onez erdi-banatzen, bear eztiran ixil-

gordeak ebaki ta norbere onerako bakarrik 

diran aukerapenak uxaturik. Bere ezfkon-

laguna egiaz maite duenak, eztu maite noski 

arengandik artzen duenagatik soilki, bera

gatik baiño; ta au pozarren dagi, bere ema-

tez ura aberastu nai du-ta. 
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Ezkon-maitasuna, gaiñera, zintzoa ta bes

terik nai eztuna degu, bizitz azkeneraiño 

izan ere; senar-emazteak olaxe asmoz artu 

oi dute azke ta jakitun ezkontz-lokarriz ko-

rapillotzen diran egunean. Ezkonduen zin-

tzotasun au, batzutan zailla ta sostortsua 

izanik ere, iñork ezin dezake eziña danik 

esan, beti ere zindoa ta merezi aundiz betea 

baizik. Gizaldi zear, senar-emazte askoren 

jarraibidea'k ez dute bakarrik zintzotasuna 

ezkontz-izateari berezko zaiola erakusten, 

baita bertatik, i turr i t ik bezela, beren zorion 

sakon iraunkorra sortzen dala ere. 

Maitasun ugarikorra degu, azkenik, senar

emazteen batasunean osoz agortzen eztana, 

aurrerago joanik, bizi berriak sortarazten 

dituna, aurki. «Ezkontza ta ezkonduen mai

tasuna, berez, umeak euki ta aztera zuzen

duak dira. Seme-alabak dira egiaz ezkontza-

ren ekarrir ik bikaiñena, ta senar-emazteen 

onerako ere ez laguntasun txikia» (8 ) . 

ERANTZUN BEARREKO AITATASUNA 

10. Auengatik ezkon-maitasuna'k senar-

emazteai eskatzen die beren egitekoa ondo 

ezagutu dezatela, jakiñezko aitatasun osora 

jor ik; ontaz, bada, gaur egunean ainbat es

katzen dan ezkero, ir itzi zeatz argiak euki

tea naitaezkoa zaigu. Beraz, alkarren artean 

zer-ikusia duten berein ikuspegi zuzen go

goan artu bear dira. 

Lenengo, bioloji-ekiñari begiratu ezkero, 

aitatasun jakiñak esan nai du ari dagoz-

kien egitekoak jakin eta betetzea; giza-erra-

zoiak, bada, bizia emateko duen al-izatean, 

bioloji-legea!k asmatzen ditu, giza-kumearen 

atal diranak noski (9 ) . 

Berezko sen eta griñen indarrai buruz, 

ordea, jakiñezko aitatasunak beregan dara

ma errazoiak eta naimenak aiei geiago egi

teko bear duten nausitza naitaezkoa. 

Gorputz, ekonomi, sikoloji ta gizarte-ba-

rrut i t ik begiratu ezkero, aiek esan dezakegu 

jakitezko aitatasunez jokatzen dutela, naiz, 

erabaki zur ta gogo aundiz seme-alaba asko 

izateko asmoa arturik, naiz zio astunez ta 

moral-aginduak beterik, aldikada batean 

edo ©pe gabeko aldian, beste semerik ez 

sortzeko erabakia artzen dutenean. 

Guenean, jakiñezko aitatasun onek batez 

ere beste errazoi sakonago bat darama be 

re'kin, moral-maillari dagokiona, antolabide 

deitua ta Jainkoak ezarria: kontzientzi zu

zena degu onen egiazko adierazle. Ortaz, 

jakiñezko aitatasunak auxe eskatzen du: se

nar-emazteak, on-gauzen balio-mailla zearo 

beterik, onartu ditzatela Jainkoarekin, be

ren buruekin, sendiarekin, gizartearekin di

tuzten beren eginbearrak. 

Emendik, beraz, senar-emazteak, bizia 

eman arazoan, eztira azke beren kasa joka

tzeko, berak beretara jarraibide onak zein

tzuk zaizkien oso nai-erara bereizteko nos

ki ; besterik dezu, beren jokabidea Jainko 

Sortzaillearen asmoarekin batu bearra bai-

dute; asmo au, ordea, ezkontzak berak eta 
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onen egintzak azaltzen d igu , ta Elizeak aldi 

oro i rakats i d igunak ( 1 0 ) . 

EZKON-EGINTZAREN IZATE TA ELBURUA 

11 . Senar- emazteak ba r ru ta garb i al

ka r tu ta bidenabar giza-bizia edatzen duten 

egintzok, garb i ta du iñak (11 ) d i ra , Batza

r rak ora in tsu gogorazi zuen bezela; ta beren 

bidezko izatea ez dute gal tzen, naiz-ta ez 

konduen borondate t i k ez le torken zerbait-

gati'k antzu gelditzen di ra la aurrez i kus i , 

o rduan ere beren batasuna adierazi ta sen

dotzeko ba i t i ra . Izan ere, j a rdunak dara-

kusanez, e íkon-eg ikun bakoi tzet ik ezta sor

tzen bizi ber r i bat. Jain'koak, bada, j ak i tu r i z 

j a r r i d i tu berezko legeak eta sorpen-aldiak, 

ja iotzak bata besteagandik berez u r run-

erazten d i tuztenak nosk i . Elizeak, ala ere, 

beti i rakats i ta adierazo duenez izadi-lege-

aren aginduak bete bear di tuztela giza-se-

meai esan-aziaz auxe i rakasten d u : edozein 

ezkon-egintza berez giza-bizia ekar teko bear 

duela izan ( 1 2 ) . 

BATASUNA TA AUR-LANA: Bl ALDERDI 

BANA-EZIÑAK 

12. Eliz-maixutza'k sarr i emana dan ira

kaspen onek, Ja inkoak ip iñ i ta gizonak bere 

oldez ausi ezin duen loka r r i zatigaitza du 

o i ña r r i , batze ta sortze-esanaiaren artean 

¡zan ere, ta zer biok ezkon-egintzan daude. 

Ezkonduen egintzak, ain zuzen ere, bere 

bar ru -bar ruko izakeraz, senarra ta emaztea 

sakonki lotzen d i tu la , bizi ber r iak sortzeko 

ere gai egiten d i t u , gizonaren eta emakume

aren izatean bertan i ra r r i t a dauden legeen 

gisa. Bi ertz errot i iko auek, o ts , batasunez-

koa ta umetarakoa, gorde ezkero, ezkon-al-

kartzeak, a lkar-mai tasunaren egiazko esan

gura ta gizonak aita izateko duen goi-deia-

rer¡ mail la garaia, oso-osorik dauzka. Uste 

degu, gure gara iko gizonak irakaspen au gi-

za-errazoiari ondo dagokiona dala ulertzeko 

ta geiago d i ra la . 

JAINKOAREN BURUBIDEETAN ZINTZO 

JOKATU 

13. Argi dago egon ere, ezkon-lagunari , 

onen egokera ta gurar i zuzenak aintzat ar tu 

gabe, ezarten zaion ezkonbatzea, eztala egi

azko maite-egipena, ta beraz, senar-emaz-

teen ar teko ar tu-emanetan moral-maí l la zu-

zenaren eskabide bat alde batera uzten da

la. Or re la , gauzea gogotan ar tu ezkero, ai

t o r tu bear da, guzt ion Egille dan Jaungoi

koak lege bereziak ezarr i d izk ion bizi-sor-

tze- indarraren kont ra dagoen a lkar maita

sunezko egipen bat, ezkontza ip iñ i zuen Ja-

inko-asmoaz besterakoa ta giza-biziaresi 

Egillearen gogoz kont rakoa dala. Beraz, Ja

inkoaren doai au darabi l lenak, naiz-ta er

dizka bere esangura ta e lburua kendur i k , 

bai gizonaren bai emakumearen izatearen 
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eta beren barrengo artu-emanen kontra jo-

katzea da, baita gaiñera Jainkoaren asmo ta 

nai santuari jarkitzea ere. Bestera, sorpen-

legea'k zainduaz ezkon-maitasunaren doaia 

erabilten duenak ez dio ziurki bizitz-iturrien 

jabe danik, Egilleak ezarritako as moa ren 

zerbitzari baizik. Gizonak ez duen bezela, 

osoan artuta, bere gorputzaren eskubide 

guztizkorik, eztu era berean, eta berarizko 

errazoiz, ain zuzen ere, ortarako ditun in

dar sortzarazleetan ere, auek beren izatez 

giza-bizia sortzeko baitira, ta onen asiera 

Jainkoa da. «Giza-bizia sakratua da —go-

gorazten zuen gure aurretiko Juan XXI Ii'ga

rrenak—; bere asiera-asieratik berekin da

kar Jainko Sortzaillearen egipena» (13). 

JAIOTZAK NEURTZEKO BIDE 

DEBEKATUAK 

14. Ezkontzan buruzko irakaspen giza 

tiar eta kristauaren len- oiñarri auetan sen-

doturik, berriz ere adierazi bear degu, jai-

otzak neurtzeko legezko era bezela, oso

osoan atzerazi bear dala aurretik asitako 

egintza sortzaillea zuzenean eba'ki ta geldi-

aztea, ta batez ere norbere naizko aur-egoz-

te edo galtzea, naiz-ta osasunagatik egiña 

izan (14) . 

Berdin baztertu bear da, Elizak maiz 

jakin-erazi duenez, dala gizonena dala ema

kumeen a, zuzen-zuzenik betiko naiz aldiko 

agordura billatzea (15). 

Ezetsi bear da gaiñera edozein egite, bai 

ezkonegintza aurretik, bai bera egitean, bai 

bere izatezko ondoren bitartean, ugalmena 

eziñezko biurtzea ¡ritxi-elburu naiz egin-bide 

bezela duena (16). 

Ezta, norberak naita antzu biurtzen diran 

ez¡kon-egintzak legezkotzeko, errazoi auek 

ezin litezke indartsu bezela ekarr i : au da, 

gaitz au autatu bear dala, astun-ezagoa d¡-

rudilako; edo-ta, egintza oiek olako zer bat 

osotzen dutela aurretik ipiñi diran naiz ge

ro ipiñiko diran egintza ekarkorrakin, eta 

beraz moral ontasun bat eta berdiña zati-

katuko luketela. Izan ere, egia da, astun-

ezago dan oitura-gaitz bat jasatea, gaitz aun

diagoak iges egin naiz egite obe bati nasaia-

go ekiteko (17) , iñoiz zillegi izan arren, 

egundo ere eztala zillegi, ezta errazoi aun-

dienakin ere, ona ekarteko, txarra egitea 

(18) : au da, ezta zillegi, berenez moral-

maillea zapaldu ta beraz gizonarentzat 

duin-eza dan zer bat naimenaren baiezko 

egintza biurtzea, naiz-ta orrela egiñik, giza

seme batzuen, fa mi I ¡en edo gizartearen ona 

aldeztu ta indartzea gura ¡zan. Onetatik, 

beraz, osoro oker dabil, norbere gogoz an-

tzututako ezkonegintza bat, eta beraz loia 

barruz ta izatez, ezkonduen bizitz osofko 

alkar batze umekorrakin erabat begiratu ez

kero, gain-edertu ditekela uste duena. 

OSASUN-BIDEAK LEGEZKO DIRA 

15. Elizak, ordea, eztu txartzat jotzen 

gorputzeko eri-miñak sendatzeko bearrezko 
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diran osasun-bideak artzea, ezta ort ik, naiz

ta aurrez ikusita, sorpenerako eragozpena-

ren bati bide emanda ere, eragozpen edo 

oztopo au errazoien bat dala-ta, zuzenean 

billatu ezik beintzat (19). 

ANTZU-ALDIETARA JO DITEKE 

16. Gaur egunean, ala ere, Elizak ez-

konduen oiturak zuzentzeari buruz eman 

izan ditun irakatsien kontra errazoi batzuk 

jartzen dira, gorago (3'garren zenb.) esan 

degunez, giza-adimenaren eskubide ta doai 

dala errazoirik eztun izadiaren indarrak 

neurtu ta eurok giza-semeen onari dagokion 

elburura zuzentzea. Ontara ezkero, batzuk 

galdetzen dute: gaur errazoizkoa ez ote da 

gai oni begira, kako askotan beintzat aur-

jaiotzak maiñaz neurrira ekartzea, egikera 

onekin familiko batasuna ta pakea obeto 

zaindu ta aurretik jaiotako seme-alabak era 

egokiagoz azitzeko bideak lortzen baldin 

ba'dira? Galdera oni argi ta garbi erantzun 

bear zaio: au da, Elizea dala, gizaseme adi

menez jantzia bere Egillearekin ain urbilxe 

alkartzen duen lan ontan, giza-adimenaren 

eragiña, beste iñork baiño lenago, aitatu ta 

goratzen duena; baiña au egin bear dala 

diño, gisa barean, Jainkoak ipiñitako gau

zen antolamentua zainduaz. 

Beraz, jaiotzak bata-besteti;k urrun-eraz-

teko, naiz ezkon-lagunen gorputz-gogoen 

egokeratatik naiz kanpotiko gauzen inguru-

unetatik sortu izan diran benetako errazoi

rik ba'da, Elizeak irakasten du, senar-emaz-

teai zillegi zaiela ordun, ernal-antzu diran 

aldietan bakarrik aragiz batuta, sor-almene-

tan sustraituriko izadi-goraberai jarraitzea; 

orrela, gorago azaldu degun oiturazko ira

katsia ezertan ere ausi gabe, jaiotzeko se

me-alabak neurrira ekarriaz (20) . 

Elizea bere buruari ta bere irakaspenari 

atxikia datza, bai eme-indar bageak diran 

aldiak erabiltzea senar-emazteai zillegi zaie

la uste duenean, bai ugaltzearen kontrako 

bideak, artzea, auek agiriz errazoi garbi ta 

astunez artuak izanda ere, beti debekatua 

bezela gaitzesten duenean. Bi gertaketa 

auen artean, ¡zan ere, alde aundia dago: 

ezkon-laguna'k, lenengoan, legez baliatzen 

dira izadiak eman dien eskubide batekin; 

bigarren, berak galazten dute sorpen-anto-

labideak bere izatezko aurrerapenik izan 

ez dezan. Egia da, senar-emazteak kasu bie

tan egiaz alkar artzen dutela egi-itxurazko 

errazoiz umeak alderatzeko, ta ondorenik ez 

dala izangoko segurantza billaturik noski; 

baiña egia da, era berean, lenengo kasuan 

bakarrik, senar-emazteak ezkontza-batzeari 

uko egiten diotela sortzeko gai diran aldie

tan, aurrak sortzea zio ta errazoi zuzenez 

nai ezíanean; sortzeko gai ez diran aldiak 

eltzerakoan, ordea, aragiz batzera jartzen 

dira berriz ere, alkarri maite-txera ta bata-

besteari aginduriko zintzotasuna zaindu al 

izateko. Orrela egiñik, aurki, maitasun zu-

zenaren ezaugarria damaie alkarri, egiz ta 

osorik. 
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JAIOTZAK GAIZKI NEURTZETIK LETOZ-

KEN ONDOREN ASTUNAK 

17. Gizon artezak, gaiñera, obeto uler

tuko dute, Elizeak gai oni buruz irakasten 

duen egia, aur-jaiotzak ugaritzea maiñaz esi-

tzeko erabilliak diran bide ta errazoetatik 

datozten ondorenak gogoznartu ezkero. Len

dabizi begiratu bezate arretaz, onela joka

turik, nolako bide zabal ta erreza irikitzen 

dan, bai senar-emazteen zintzotasunik eze-

rako, bai oíturen arau-zeaztasuna andik eta 

emendik aul-azita uzte'ko. Ezta gauzen oitu

ra luzerik bear norbaitek giza-argaltasuna 

ezagutzeko, ta gizonak —eta batez ere gri

ñetan ain aulak diran gazteak— moral-le-

geari eusteko, laguntza bear dutela ulertu 

dezaten, ta oso kaltegarri dala lege ori oin-

katzeko bide erreza aiei eskeintzea. Baita 

bildur izatekoa da, gizonak, sorpenaren 

kontrako oituretara egiñik, emazteeri zor 

dioten begirunea galdu, ta, auen gorputz-

gogoen neurrian kasurik egiteke, aurreran

tzean ezkontide itzalgarri ta maitekor beze

la barik, beren griña-irritsen tresna zirtzil 

egin litza'ketela. 

Ausnar bezate buruenik, arduraz, zein 

indar arriskutsua onela ematen zaien oitu-

ra-legeen aginduetaz bat ere axolarik ez du

ten erri-agintariei. Nork arpegira bota La

terri bateko agintariei, sendiko oztopo bat 

askatu dezaten senar-emazteai zillegi beze

la ezagutzen zaiena, beren aberri osoko go

rabera ta istilluak erabakitzeko, uraxe bera 

artzen baldin ba'dute? Nork die erri-agin

tariei galazikc, aur-sortzeari aurkako bide 

beren iritziz indartsuen diranak ontzat ar

tu, ta baita guztiai eurak ezar-aztea ere, au 

bearrezko zaiela uste duten bakoitzean? 

Olan, egiazki, gizonak, naiz norberak, naiz 

familiak, naiz gizartean Jainko-legea bete-

tzean izan oi dituzten eragozpenetatik iges 

egin nai dutenean, erri-agintarien eskuetan 

utziko lukete senar-emazteen barru-barruko 

arazorik banako ta ezkutuenean tarte sar-

tzekoa. 

Origatik, bizia sortzeko zeregiña gizase

meen iritzi-arriskuan ipiñi nai ezpa-degu, 

muga irago-ezin batzuk nai ta ez jarr i bear 

dizkiegu gizonak, bere gorputzaren eta 

onen berezko ugal-iñarkunen gaiñ izan de-

znlcen almen orr i ; neurri-muga batzuk, di

ñogu, iñori ere, ez gizon soil ez; agintez 

jantzian, austea zillegi etzaizkionak. 

Muga auek eztira jartzen, gorago aitatu di

tugun oiñarriai jarraituz eta gure aurretiko 

Pio Xll'garrenak argitu zuen osozko oiña

rr i diotenak artez ulerturik, giza-soin osoa

ri ta beronen izadi-zeregiñai zor zaien lo-

tsarren baizik (21 ). 

ELIZA, GIZA-BALIO EGIZKOEN BABESLE 

18. Emaniko irakaspen au, aurrez ikusi 

dezakenez, ez dute danak ain errez artuko 

bear bada, or-emengo abotsak, gaurko za-

balkunde-tresnakin geituta, askotxo dira ba 
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Elizaren esanakin bat ez datoztenak. Eli

zea ezta ar r i t zen , beraz, bere Jainko Sortzai-

l learen antzera, «ezaren ta basaren ezauga

r r i » ja r r ia da lako ( 2 2 ) ; augat ik , alere, eztu 

uzten oitura-lege osoa, bai izatezkoa bai 

Ebanjel ioan da to r rena , apal ta indar tsu al-

dar r ika tzeko ar tu zuen langintza. 

Bi legeok Elizeak sor tu e tz i tun ezkero, 

ezta beraz beuron jaun ta jabe, jagole ta 

adierazle bakar -bakar r i k ba iño; ta iñoiz ere 

etzaio aizu berez zillegi eztana zil legitzat 

ematea, au bere izanez gizonaren egiazko 

onari beti aurka dago-ta. 

Elizak ba-daki ondo ere, ezlcontzaren mo-

ral-legea osor ik zaintzean, gizonen artean 

benetako e r r i - ku l tu ra bat ja r teko lanari in

dar ematen d io la ; g izonar i bu l tz daragio, 

gaiñera, bere arazoai u'ko eg iñ ik , teknika-

bideen l i l lurapean galdu ez ded in ; eta one

la dagi , ezkonduen duintasuna zaintzen due

nean. Elizea, gisa ontan j o k a t u r i k , ots, Sal

batzail leak egin eta i rakats i zuenar i oratu

r i k , gizonai mai tasun zintzo ta beroa diela 

agertzen da, auei «giza-seme guzt ien Aita 

dan Jainko biziaren biz i tzan seme bezela 

erdi¡kide izaten» ( 2 3 ) lagundu nai d ien adis

kide zindo agertu ere. 

5Q 

I I I 

ARTZAIN-JOKABIDEAK 

ELIZA, AMA TA IRAKASLE 

19. Gure itz onek, ala ere, ez l i tuzke 

¡ende guztien Ama ta Irakasle dan Elizaren 

pentsakera ta kezkak osor ik azalduko, gi

zonai , ezkontzar i buruzko Jainko-legea on

tzat a r tu ta bete dezatela eskatu ondoren , 

gaurko egunean sendiak eta er r iak larr i tzen 

d i tuzten biz i tz-kondiz io latz artean ere, 

ja iotz-neurr i tze on baten bidean arnas 

emango ez ba'genieke. Elizeak, izan ere, gi

zasemeai buruz ezin dezake bestela joka tu 

Kr is to 'k berak bezela ba iz ik : au da, eza

gutzen du aien argaltasuna, e r r u k i d i t u la-

gunta ldeak, pekatar ie i besoak zabaltzen diz-

kie; baiña ezin dezake utzi bene-benetan 

bere egi ja to r rera b i u r t u ta Jainko-arnasak 

zuzendur iko giza-biziari osor ik dagok ion le

gea i rakats i gabe ( 2 4 ) . 

JAINKOAREN LEGEA GORDE DITEKE 

20. Jaiotzak zuzenik arautzear i buruz 

Elizeak i rakats ia , Jainko-legea bera jak in -

erazten duena nosk i , askor i ezpai gabe zai

lla ¡ rud i tuko zaie, baita i ñond ik inora gor

de eziña ere. Ta, egiaz, barne-jatortasunez 

ta obar iz eder d i ran gauza on guzt iak beze

la, lege onek gizon bako i tzaren, fami l ia ren 



eta gizartearen aldetik egiñal gartsuak eta 

neke aundiak eskatzen ditu. Ezta, gaiñera, 

berau gorde ere ezingo litzake, giza-semeen 

gurari ona jaso ta indartzen duen Jainko-

graziaren laguntza gabe. Gauz au arretaz 

ausnartzen dutenak, ordea, neke oiek gizo

nen duintasuna geitu ta gizarteari mesedeak 

dakarzkitela, ikusiko dute aurki. 

NORBERE JABE IZAN 

21. Jaiotzeko diran aurrak eraz ta zu-

zenki neurtzeak auxe eskatzen die senar

emazteen, aurrenik: biziari ta familiari bu

ruzko benetako balioak zeatz ezagutu ta az-

terkatu c'itzatela, ta gero, beren ute ta bar-

ne-zirkiñak neurritu ta eztitzera oitu dite

zela. Ezta dudarik, izan ere, berezko zakar-

indarrsk, errazoi ta naimen azkearen bidez, 

menperntzeak askesis bat, jarduera sendo 

bat, eskatzen duela, ezkontz-bizitzari dagoz

kion inaite-erakutsiak, esate baterako, zu-

zen-egokiak izan ditezen, au batez ere noi-

zean beingo aldietan txautasuna gordetze-

ko, nai ta ez bear da-ta. Senar-emazteen gar

bitasuna diztiratzen duen lege-gordetze 

onek, beren alkar-maitasunari, kalte egin 

bearrean, giza-balio gurenago bat dakarkio. 

Jokabide onek eten gabeko indar-galgatze 

ta ardurea eskatzen du, baiña senar-emaz

teak beren nortasuna osoan azi-azten dute, 

barne-ondasunez ere aberasturik: orrek, 

bada, narotasun ta pake-arnariak dakarzkio 

etxeko bizitzari, baita beste era batzuetako 

korapilloak askatzen lagundu ere; orrek, ez-

konduen artean, bata-besteaganako ardura 

ta lotsa aizatzen di tu; senar-emazteei, egiz

ko maitasunaren kaltegarri dan norbere bu

ruaren zalekeri geiegia uxatzen laguntzen 

die; ta, bide batez, berak egin bear dituz

ten arazoak arduratsuago betetzeko kemena 

ematen die. Orrek, azkenez, gurasoai beren 

seme-alaba'k azi ta ezteko aginpide sakon 

eta eragikorragoa dakarkie, ta olan umeak 

eta gazteak, urteetan aurrera doaztelarik, 

giza-balio egiazkoak gero ta obeto ikusten 

dituzte, ta gogo ta zentzu-indarretan naro 

ta egoki ari dira. 

GARBITASUNAREN ALDEZKO GIROA 
SORTU 

22. Eta abagune au eskeintzen zaigun 

ezkero, ume-azleai, ta giza-bizitzaren guztiz

ko onean erantzun-bearra duten guztiei, 

gogorazi nai diegu, garbitasuna gorde ta 

indartzeko giro egokia naitaez sortu bear 

dala, benetako askatasunak nasaikeria az

piratu dezan, moral-maillako arauak osoto-

ro zaindurik. 

Gaur, bada, gizarteko artu-emanetarako 

zabalkunde-tresnak, zentzuak aizatzen di

tuzte ta oitura nasaiai jatekoa eman, bai

ta idazten dan edozein zatarkerik eta ikus

kizun lizunak ere; ta guzti auek, erri-lan-

tzea aurrera eramaten ari diranen naiz go

gozko on bereziak zaintzeko ardura duten 

gizon guztien ageriko ta ao betezko gaitzes-
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pena bear dute. Alper zaio, ba, edozeiñi ola

ko gaiztakeriak, antze ta irakaspenak dira

la-ta (25) , naiz, bear bada, errialde ontan 

erri-agintariak uzten duten askatasuna oiña

rri arturik, ontzat ematen saiatzea. 

ERRI-AGINTARIAI DEI 

23. Onela, beraz, Laterri-agintariai itz 

egitea eder zaigu, bera'k baitira batez ere 

guztien ona zaindu bear dutenak, eta oitu

ra onak jagotzean ainbat mesede egin de-

zakenak: ez egizute sekula ere zeuon errian 

oitura garbiak usteltzen laga; debeka eza

zute oso ta bizi, erriaren lenengo zatiñoa 

dan familian lege-bidez, onako ¡zadi ta 

Jainko legeari bekoz beko legoken oiturarik 

sartu ez dedin. Erri-agintaritzak, bada, bes

te bide batez egin al du ta egin bear du 

erri-azi ta indartzeari buruzko auziaren as-

kapena: au da, zein oitura-legea zein erri

tarren askatasuna oso ta sendo jarr i r ik, fa-

miliai lege arduratsuak emanaz ta erriak 

jakintsuki ezi-aziaz. 

Ondo dakigu ziurr'nk asko, onek, eragoz

pen aundiak dakarzkiela erri-arazoetan na

gusi diranai, batez ere aurrera-bidean dau

den uri ta errietan. Eta guk, oiek dituzten 

kezka ta ardurak gogotan izanik, argitara 

genitun gure Idazki nagusiak, Errien Aurre

rakuntza —Populorum Progressio— baitik 

bat. Orain, ordea, geure aurretiko Juan 

XXI lí'garren Aita santu agurgarriakin, itz 

auek berrizten ditugu: «Buruausteok. . era

baki bear ditula gizonak, bere duintasuna 

ren kontra legozken bide ta errazoietara jo 

gabe; ta ortarako jo oi dute bat ere lotsa 

gabe, gizona ta onen bizia osoan gai-inda-

rrarenak dirala uste dutenak. Auzi au one

la bakarrik askatu ditekela uste degu: eko-

nomi eta gizarteko gauzen aurrerakuntzak, 

bai erritar bakoitzarenak bai gizarte osoa-

renak, egizko balioen izena zaindu ta gei

tzen baldin ba'dituzte» (26) . Ezta, ziurki, 

irain aundi gabe ezingo zaio au Jainkoaren 

ardurari egotzi; aitzitik, erriak zuzentzeko 

ganora-ezetik, naiz gizarte-zuzentasunaren 

zentzua auldu dalako, naiz ondasun-pilloa 

norbere aukerarako bildua dalako, baita az

kenez erriak eta bertako semeak gero ta 

obeki bizi izateko artu bear dituzten lan-

néke ta sorta-oiñazeak eramaterakoan, za-

bar itxusi agertzetik ere, datorrena dirudi-

ta (27) . Txalogarri bai litzakela, arazo on

tan erantzun-bearra duten agintari guztiak 

—beuretatik batzuk dagoneko ere ederki 

egiten duten bezela— egiñal berri indartsuz 

lan egingo ba'lukete! Ez, ez ditela gelditu 

giza-sendi aundiko alderdi guztien artean 

alkar-laguntza zabaltzeko ardura-kezka: 

onela, zelai ia mugalde gabeak nabari zaiz

kigun deriz¡kiogu, laterri arteko lan-antola-

keta aundien eragiñeri irikiak. 

GIZON JAKINTSUEI 

24. Orain, ordea, gure aolku-itzak bitez 
arnasgarri gizon jakitunentzat; auelk, ba, 
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«ezkontzaren eta sendiaren onerako, ta 

kontzientzien pakerako lan aundia egin de-

zakete, beren ikasketak alkartu ta bat egi

ñik, giza-sortzearen neurtze garbi baten al 

dezko kondizio banak sustraitik argitzen 

alegintzen baldin ba'dira» (28) . Aurrenik 

—Pio XM'garrena'k lendik opa zuenez— 

auxe naikidatu bear da: senda-jakintzak 

eman dezala berezko aldi-unak kontuan ar

tuta, jaiotzak eratsu neurriratzeko oiñarri 

naiko sendo bat (29) . Jakintsuak onela, ka-

toliku izena daramaten aiek batez ere, gau

zea argi dagola beren egitez erakutsiko du

te, Elizak irakasten duenez, au da, «ezin di-

tekela, bizia besteri emateko ta ezkonduen 

alkar-maitasuna indartzeko Jain'ko-legeen 

artean, egiazko alkar-aitu-eziñik izan» (30). 

SENAR-EMAZTE KRISTAUAI 

25. Gure mintzoa orain, era berariz, 

geure seme-alabaengana doa, Jainkoak bera 

zerbitzeko ezkontz-bizitzara dei egin dien 

aiengana batez ere. Elizeak, ba, Jainko-lege-

aren ausi-eziñeko eskaerak irakatsiaz gai

ñera, osasuna iragarri ta sákramentuen bi

tartez esker-bideak zabaltzen ditu, ta onek 

dagi gizona izaki berri, maitasunean eta 

egiazko askatasunean bere Egille ta Salba-

tzaillearen asmo gurenari erantzun eta Kris

to'ren uztarria leun aurkitzeko gai egin de

zan (31 ). 

Senar-emazte kristauak, bada, aren abo-

tsari zintzo jarraiturik, gogorazi bezate, ba-

teoan asi zuten kristau bizatzarako beren 

goi-deia, ezkontzako sakramentuakin geia

go edatu ta sendo-azi egin oi dala. Senar

emazteak, beraz, «sendo-azirik eta donetu-

rik bezela daude», beren betebearrak zin-

tzoki egin ditzaten, beren goi-deia bete-be

tean burutu ta be ra i dagokien testigantza 

munduaren aurrean erakuts-azi dezaten 

(32) . Berai utzi die, ba, Jaunak bere legea-

ren santutasuna, gizasemeai ager-azteko ara

zoa, ta baita, giza-biziaren Egille dan Jainko-

maitasunerako lagungarri izanik, alkar ko-

rapillotzen duen lege bereran samurtasuna 

adieraztekoa ere. 

Ez ditugu iñolaz ere gorde nai emen kris

tau ezkonduen bizitzak bere ibillian ditun 

koska ta zailtasunak, batzuetan oso astu

nak: berentzat, bada, gu bakoitzarentzat be

zela, «estua da atea, ta mearra bizitzara da

raman bidea» (33) . Bizitz onek emaniko 

itxaropenak, argi dizditsu gisa, erraiñutu 

bear du beren bidea, «aldi onetan zur eta 

zuzen eta Jainkozale bizi izateko» (34) , go

go gartsuz leiatzen diran bitartean, «mundu 

onen irudia igeskor» dala argiro jakiñaz 

(35) . 

Senar-emazteak, beraz, ar bitzate gogotsu 

dagozkien neke-lorrak, uts ematen eztun 

fede ta itxaropenez indarturik, «gure biotze

tan, ixuri zaigun goi-arnasaren bitartez, Ja

inko-maitasuna edarazi da-ta» (36 ) ; eska 

bezate gero otoitz iraunkorrez Jaungoiko

aren laguntasuna ta atera bezate batez ere 

eskerra ta maitasuna iturr i agor-eziña dan 

53 



Eukaristitik. Oraindik ere pekatuak atz-arte-

an artuko ba'l i tu, ez bitez gogo auldu, apal 

eta iraunkor penitentzi-sakramentuan ugari 

ematen dan Jainkoaren errukira jo baizik. 

Orrela, alegia, eldu al izango dute ezkon-

duen bizitzari dagokion osotasunera, Apos

toluak idatzita dagoanez: «Zuok, senarrok, 

maite itzazute zuen emazteak, Kristo'k Eliza 

maite duen bezela (.. .) Senarrak ere maite 

izan bear dituzte beren emazteak beren gor

putzak bezela. Bere emaztea maite duenak, 

bere burua maite du. Iñork eztio ba iñoiz 

bere aragiari gorrotorik izaten, janaritu ta 

babestu baizik, Kristo'k bere Elizea bezela 

(...) Aundia da ezkutapen au, Kristo'ren 

eta Elizaren artekoa, diot gero. Zuori begira, 

zuetako bakoitzak maite beza emaztea bere 

burua bezela, ta emazteak begirunea izan 

bezaio senarran» (38). 

ETXE-BIZITZEN ARTEKO APOSTOLUTZA 

26. Jainko - legearekiko zintzotasunaren 

alegin gartsuz iritzitako frutuen artean, ede-

rrenetariko bat degu, senar-emazteak ez 

gutxitan beren bizi-izatez ikasiaren erdikide 

beste batzuk ere egitea, opa izatea. Ortik 

dator, erritar edo laikoen goi-deiari era 

berri ta garrantzi aundiko apostolutza batek 

arlo zabala edatzea, au da, senar- emazteak 

berak egiten zaizkigu beren kideko senar

emazteen gidari. Ta auxe da, dudarik gabe, 

gaur kristau apostolutzak ditun era ta tan-

keretatik aukerakoena deritzaiona (38). 

OSAGILLE TA OSASUN-ARDURA DUTENAl 

27. Aintzakotzat artzen ditugu era be

rean osagilleak eta osasun-ardura dutenak, 

giza irabazi guztien gaiñetik, bakoitzak bere 

bizi-moldeari lotuta, beren kistar deiaren 

goi-eskabideak zainduz batez ere, ari dira

nak. Beude, bai, aspertu gabe fedeakin eta 

errazoi zuzenarekin bat datozten erabakiak 

aurrera eramaten, auenganako ederra ta 

eraspena, beren ingurukoen artean ere giro 

berezia sorturik. Beukate, gaiñera, beren 

egintekoaren arlo beiñenentzat gai zail one

tan naitaez bear duten jakituria zeatz eta 

meatz eskuratzea, berengana onu-billa dijo-

azten senar-emazteai eskubide osoz beren-

gandik itxaro duten aolku zurra eman ta 

bide arteza erakusteko gauza izan ditezen. 

APAIZAI 

28. Zuok, ordea, apaiz seme maiteok, 

dezuten arazo done orren bitartez gizaseme 

bakoitzaren eta familien aolkulari ta gogo 

zuzendari zeratenok, zuengana gatoz uste 

osoz beterik. Zuei dagokizute, ta zuen ara

zorik bereziena da —zuei batez ere mintzo 

nakizute, moral-teolojia irakasten dezute-

noi— ezkontzari buruz Elizeak erakusten 

duena osorik eta argiro azaldu ta begi aurre

an jartzea. Eman zuok aurrenik zeuon egi

tekoa osatzean ikasbide zintzo ta leiala, ba

rru ta azal Eliz-maixutzari eman bear zaiona 
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noski. ikasbide er i , ondo daki iu l« . beor-

baarreiko da i l i a iu ditugun -n iiolengailt 

« » w . ba i l * E'ii i t t M J n í . ba ia , ar» eoli 

aialt iean daukaten Espiritu Santuaren arg l 

nj.nn ( 3 9 ) . Baila ba-dakliuta o to garran' 

l i ltsua dala. |*nde«n barno-petierako Ia 

kristau arriaran batasuna - a l l i - k o gwitlok, 

bat oitu*-» gauzatan lu í siñiskai lolelan. filii 

matiwtiaiaktn bar aiO>ri Ia u k e l * bal bara 

•rabl l l iaa Augatik, Paul apostolu aundia -H 

i t i arduratsuak ja-or ik . b i o n gui t i i barriro 

riiaitaQu -Zuoi , anaioi. J n w k r l u o gura Jau 

naran iianagalik eska l ien ditula! barbara 

' •>-" ta iu le i ¡ ¡ " „ t ala a i dedilla alderditik 

rlrlfc l ian man artean. gogo balako ta ¡r¡*-¡ 

baiako bi i l ba i i i k - 140) 

W . K I H I O ' T I irakalai osasungarria 

atarian ara ai u n i a f o l i a a arímenganako 

maitasunaren erakuspen bikain bat baldin 

ba'da, au bait ei O* pene i ia mallesunai al 

- j ' t i a a b r a n e i k o dagu, euelan 5a Iba l i * I 

'-•ak be>*k. t | i i *s*m««bii i mirtl iaiu ta art 

••an tantán l-abaiu tiguna da Ia Ura, bada. 

ai i l t iaigun apait i tra atorr i , mundua salba 

Here be mk ; 4 1 ) . on» fOvroU agertu un 

geiltarektn. ealña aramanker ta errukitsu 

pakaiartokln 

Senar « m a n t a k , beiai bsren oi topo ta 

neke*»» artean ar*, aurkitu adáte la apaita-

mn i tn tan Ma b io t iem gura Salbatial <n-

•an aots ala maita tunaron «laico anta irudi 

argia 

Ui t t o;oi .TI i c m gaiñera, tama maiteok. 

El i i-ma li u l u - i ¡taVaipen arteía emalean la-

gunuan dion Jainko Arnasa daunak berak 

• l l t tarren blot iak ara barrwi argi ai i Ia art 

balviia amaiera bul l í «ra l lan dituta, gewi* 

l lu r l i a l «wkirlk. Crakwli l tenar «mai ta a i 

hearrnako :luron otoll iarako bidea, baila 

garla l l i a iu t r fede «undií Eukarlsll Ia Pe 

nltonli l takramanluaiara larr i urbildu Ia 

beran ernallatununalik iñon rre gogo oroi i 

• i dilatan 

OOÍZAIAI 

30. Orain, barr i l , oto id.uki oni aliena 

emotean. • rlma-zalntian en» anai malte 

agurgarrlok, Jolnkoerri aren gogoiko onari 

buru i ardura biil-urblllarjoi ardi-kide garan 

• i ka ro . luonrjana hlur i ian degu Itialtsu ia 

maitekor gure pentsamentua Gu i l io l , bai, 

tutentien díiuegu eskabide Itlkor au a r l 

ma-araioan laguntiaille d i tu iu len apaixoi 

• i a teuen «l i i tarran buru -ératela, lan egi-

(ule gogotsu Ia elengabe, e i kon l i a taitu Ia 

dagokion santutasun* '* jasota lu ient ien . 

• ikon bil . i gero ta indartsuago bere gi~ 

iat¡ar ta kistar osotasuna iritxi doian . Ze 

ragin au ar ta iu le gaur reuen erantiun-

bear premiñatkoentzat berela. Onek eska 

•ten du, ba, ondo dakl iutenei , giía-ekiiezko 

barrul i guHíei . ots, ekonomi-gauíal, Irakas

pen onai Ia girart«-«skab¡dea¡ dagokion ar 

irain a r a i o a r m eratre anota: ¡ian ara, ba 

rrul i guiti auek ara berean obetu a J bakarrik 

egln diteke, ei eramangarri soilki, baita 
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errez ta zoriontsuago ere guraso ta seme-

alaben bizitza sendi-barrutian, alkfcr-aitze 

anaikor ta paketsuagoa gizartean, Jainkoak 

munduari buruz duen asmoa zintzoki zain

durik. 

AZKEN DEIA 

31. Zuok, Anai maiteok, zuok seme laz-

tanok eta zuok borondate oneko gizaseme 

guztiok: lan aundia degu, egiazki, azi'keta ta 

aurrerapen eta goi-maitasun lana noski, 

orain, Elizaren irakaspen txit sendoan, Pe-

dro'ren ondorengoak, lurbira katolikuko 

anai gotzaiñakin batera, zintzo bai zintzo 

zaindu ta adierazten duenean oiñarri turik 

noski, zuen begi aurrean jartzen deguna. 

Lan aundia benetan, ondo dakigunez, bai 

munduarentzat bai Elizearentzat; gizonak, 

bada, ezin du eskuratu bere barne-indar 

guztiz nai duen zorion betea. Jainko gu

renak bere izatean zur ta maitati betetze

ko ¡rarri zizkion legeak gordetzen ezpa

di tu. Lan ain aundi onerako, beraz, 

bai zuontzat guztiontzat eta batez ere se-

nar-emazteentzat, santu ta errukitsu dan 

Jaungoikoagandiko goi-esker ugaritasuna es

katzen degu, onen ezaugarri sendotzat geu

re Artzain-onespena zuoi biotzez emanik. 

Erroma'n, Kepa deunarenean emana, Do

ne Jagoba bidaliaren jai-egunean, 1968'ko 

garillaren 25'an, seigarren urtez Doipuru 

geralarik. 

Vl'garren Paul Aita Santua 
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