Aita Zakarias, mixiolari bikain
KARMELDAR.-Gure
euskalerri.
ko edozein txoko lur ona, gizon aUll.
diak sortzeko. Zazpi lurralde oneitall
asko be asko izan dira -ta izango
be bai-- munduan zear ibilliz, ospe
ta izen aundia jodetsi dabenak, hai
jakitez bai egitez. Lur mamor ta opa.
rotsuak berezkoa izan ekarria. Aha.
diño, Bizkai'ko erri txanbeliña, ez.
togu onetan kaxkarrena; urteak jo.
an urteak etorri, gizon aundiak emo.
na bai da.
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Ba-dogu karmeldarrok,
an India'
ko Malabar deritxon lurralde
ezku.
tutsuan, mixiño-sail ed.er bato Aurten
bete dira, ain zuzen be, irureun urte
karmeldar
mixiolariak
ara eldu zi.
rala. Gizaldiak
zear, beti izan dira
Mixiño-Iur orretan, Teresa Ama aun.
diaren sua biotzetan dabela, gogotsu
bear egin daben gizon Jainko ta ario
ma.zal.eak. Orrein arteko dogu Aita
Zakariaz,
orain dirala 45 urte ara
¡oana, ta aurtengo mayatzaren
23'ga.
rrenean,
goizeko iru ta erdietan,
J au.
nak beragana dei egin dautsona. Mi.
xiolari zintzo, trebe ta jator onek
ba.dau nundik begiratu;
baiña nik,
lantxo onetan batez be, lau ertzetik
hegiz joko: karmeldar, mixiolari, ja.
kintzale, santu.

Ementxe, Abadiño'n, jaio zan gu.
re Aita Zakarias be, 1887'ko zemendiaren 5'an; Ibarguren baserria bere sort-oe bigun, ta ango inguruak
bere umetako jolas.leku.Amasei urteko, Larrea'n eskatzen dau karmel.
dar jantzia, 190.f+.IX-12'nprofesa egi.
ñik. Eleiz.ikaskizunak
Gazteiz'en,
Begoña'n lruña 'n osotu ondoren,
Erroma uri santuan mezakotu zaD,
1912.1-4'an; urte aretan hertan ID'
dia'ra bialdu eben nagusiak~ Eta au
izango zan beretzat -eta beste euskeldun askorentzatbigarren ta betiko aberri; ementxe lan egingo dan
zirt eta zart, Kristo'ren mastian, siñisbakoen adimenetan argia ta biotzetan sua biztu ta gartuz, Aren zeruerreñua gero ta geiago zabaldu ta
ugariturik. Arazo zoragarria, benetan!
MIXIOLARI.-Izen
eder au ez daroa edonok. Orretarako lenen Jainkoaren dei eztia senti bear da biotz~
barruan; eta, ondoren, guraso, eJ'1'l
ta abar itxirik, siñisbakoen arteaJJ
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,; ta laO'egin. Aita Zakarias,
egia
"Oan
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ZEKENAK

ir'1'ntzi, bateatu ta nstau eglten: b el}abizitza guztian irakastenekiña do.
~e. leneng6 Puthempaly'n
ta gero
~~ave'n, beti irakasten, abade ta

ERRUKIRI

Bein etxe batek IU artu ta
ta ki&kaldu :;an. Alboko etxean
gi:;on :;eken diru-:;ale oietako b
barroon, nelkameari elan :;ion:-G
. ka~le. Ta beste askoren antzera . ria gertat:;eko, lurik egin bearri
lr:ndi ta ibai.ertzetan baltzak batea.
ka:;u, or aldameneko txingarreta
lIl
ditu:;u erre:; alko gaberako dau:
tzen ibilli ez arren, aren mixiño.lana
,
barrunak.
J
izugarria izan zan.
''[D1latnp 91!VtU "1a:aq vn
< Malabar'ko
apaiz ta abadeak oso
vO'[.1n-unBvl D.1!p!vq !XlnB 0$0
nt!p 0'[$0 amv:t!V.l.lv! ':a.1.1V%
~~ite eben. Zergaitik?
Aita Zaka.
.ua'[az 'va:1UnBvl !.1Dn.lnq a.1a
rias euren ongille benetakoa zalako.
-unv .1vaq:a uan'l0mv 'va¡J.10 '!vq
Ikastetxeko gazteak apostolu ta mi.
tvq uo !.1vdv VI !!!!a'l$a DaXla a.1a
xiolari biurtzeko,
anJxe bertan Sa.
'!.1.101av.1n.1nq UO!V:I!:,a !.1v!pun

creñ Heart Conversion League (Biotz
Donearen Onbiurtze
Bazkuna)
sor.
tu eban; bazkun au gaur be indartsu
bizi da, ta 1920'garren
urtean asita,
iru illeroko argitara emoten ditu, angdtarren, au da, malayalam
izkuntzaz idatzia. Onen elburua:
otoitz
eta liburuz angoak bide onera eka.
rri, Baditu beste sail asko be, baiña
beti elburu orren peaO': Ikastetxeko
apaizgai gazteak
mixiolari
biurtu,
gero oneik euren errazako ta errita~
rrak zeruratzen
alegindu
daitezan.

IAKINT:ZALE._Esan
dogunez,
India'ra eldu zanetik il arte guztian
irakasle izan zan Aita Zakarias. Eta
Ikastetxeetan, bai Puthempaly'n bai
J\.hvaye'naginte ta erantzukizun aun.
~Ia izan eban beti. Teologi-irakasle
k~dia'ra eldu zanetik, eta Hindu.jaIlltzetan 1918'garrendik;
Pilosopu
eto Jakintzaleen Buru 1913'tik 1934'
~k 1944'ra; Buruzagi.ordezko 1945'
J k,1955'ra, ta urte ontatik il arte
8ollltza-Ikastetxe barriko Nagusi.
itqelSo langillea genduan Aita ~ar.
~~ d~~au; ta esku arteaO' askotanko
;;. eglllak erabilli arren, liburu uga.

riak ditu berak idatzita, ta
go aldizkarietan,
Madras,
ta Trichinopoly'koetan
ba
konta . ezin ala artikulu argit

zan. Luma erreza ta naimen
gure mixiolari
idazleen arte
dogu ugari ta oparotsuen.
Baiña pilosopi-gaietan
ba
bat oso eder yakona:
HiO'd
tza. Sustraiz ikasi eban indita
sopi au, EleizeareiJ. asmoai
rik;
au da, benetako
mix
edozein erritako kultur eta j
jaso ta batu egin bear dauala
ratsu baizen maitekor. Ortan
du zan Aita Zakarias
bere
guztian.
Inditar
jakitunen
izen aundikoa dogu Aita bear

SANTU.-Baiña
gauza
gaiñetik, santutasunak
bali
ori'etan be etzan Aita Zakaria
nengo izan. Gaztetatik gorp
arima Jaungoikoari eskiñi
ta bizitzako arazo ta oinkad
tiak Jaunaren begipe bigunea
ebazan. Etzan iñoiz be okertu
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