
Santa Eskolastika (otsaila 10) 

Orduen Liturgia: Gorazarrea 

 

Lore batek nola, 

hala zure graziak eta zintzotasunak distira, 

oi Eskolastika. 

Horregatik, 

poz-pozik gatoz 

zure gorespenak abestera. 

 

Benito  

gure aita ohoragarriaren 

imitatzaile jator aldarrikatu 

nahi zaitugu, 

haren partaide baitzara 

espirituan, hilobian eta aintzan. 

 

Gaztarotik hartu zituen  

Kristok beretzat, 

lotura estu eta biziaz, 

zeure maitasuna 

etengabe 

zuk berari azaltzeko. 

 

Maitasun-sukarrak zauriturik, 

bihotzez ezagutu duzu 

zeure Senarra. 

Anaiaren bizitza imitatuz, 

gaina hartu diozu berari 

maitasun handiago batez. 

 

Orbanik gabeko uso, 

hegaldi-ziztuaz 

zerura igo zara, 

zeure arimak,  

ahotsak eta zentzuek 

sutsuki opa zuten hartara. 

 

Eskolastika maitea, 

egizu, har dezagula ugari  

Espirituaren ihintza, 

Bildotsaren aintzan 

parte hartu ahal izateko, 

haren gorespenak abesteko. Amen. 

 

Lehen irakurgaia: 1 Korintoarrei 13,4-13 

 

4 Maitasuna eraman onekoa 

eta bihozbera da; 

ez du bekaizkeriarik, 



ez handiusterik, ez harropuzkeriarik. 

5 Ez da lotsagabea, ez berekoia, 

ez haserrekorra; 

kaltea ez du gogoan hartzen. 

6 Ez da bidegabekeriaz pozten, 

baizik eta egian pozten da. 

7 Maitasunak dena barkatzen du, 

dena sinesten, dena itxaroten, 

dena ongi eramaten. 

8 Maitasuna ez da behin ere itzaltzen. 

Profezi dohaina 

desagertu egingo da, 

hizketa arrotzez mintzatzea 

amaituko, 

ezaguera ere amaituko. 

9 Erdizkakoa baita orain 

gure ezaguera, 

erdizkakoa gure profezia; 

10 eta, bete-betekoa iristean, 

desagertu egingo da erdizkakoa. 

11 Haur nintzenean, 

haur bezala mintzo nintzen, 

haur bezala sentitzen nuen, 

haur bezala juzgatzen. 

Gizon egin naizenean, 

utzi egin ditut haur-gauzak. 

12 Orain dena ilun ikusten dugu, 

ispiluan bezala; 

gero aurrez aurre ikusiko dugu; 

orain erdizka ezagutzen dut; 

gero oso-osoan ezagutuko dut dena, 

Jainkoak neu 

ezagutzen nauen bezala. 

13 Hiru gauza ditugu oraindanik, 

iraunkor direnak: sinesmena, 

itxaropena eta maitasuna; 

baina hiruretan handiena 

maitasuna da. 

 

 

Salmo-otoitza 1 Ko 5,7-8; Erm 4,25 

 

R/.-Bazter ezazue legamia zaharra eta izan ore berri, legamia gabeko pazko-ogiak 

bezala; izan ere, horixe zarete, Kristo gure Pazko-bildotsa opari eskainia izan denez 

gero. Ospa dezagun, beraz, Pazko-jaia, baina ez legamia zaharrarekin, bekatu eta 

gaiztakeriazko legamiarekin, legamia gabeko pazko-ogiekin. 

V/.-Gure bekatuengatik eman zuten Jesus heriotzara, eta gure salbamenerako izan zen 

piztua. 

R/.- Ospa dezagun, beraz, Pazko-jaia, baina ez legamia zaharrarekin, bekatu eta 

gaiztakeriazko legamiarekin, legamia gabeko pazko-ogiekin 



 

Bigarren irakurgaia: Gregorio Handiaren elkarrizketa 

 

33.-Atalburua 

 

Benitoren arreba Eskolastika-k egindako miraria 

 

● Gregorio-k: Pedro, ba ote da mundu honetan Paulo baino gorago jasoa izan den 

pertsonrik? Honek, izan ere, hiru aldiz eskatu zion Jaunari, haragiaren eztenetik askatua 

izatea. Eta, hala ere, ez zuen iritsi nahi izan zuena. Horregatik, uste dut beharrezkoa dela 

zuri adieraztea,  nola Benito agurgarriak ere ez zuen iritsi nahi zuen gauza bat. 

 

*** 

 

Benitok bazuen arreba bat Eskolastika izenekoa, gaztarotik Jainko Ahalguztidunari 

eskainia. Arreba honek ohitura zuen, urtean behin Benito bere anaia ikustea joatekoa. 

Hartarako, Jainkoaren gizona jaisten zen, bere monasteriotik hain urruti ez zegoen borda 

batera, bere arreba ikustera. Egun batean etorri zen arreba, ohitura zuen bezala, eta 

honen anaia agurgarria ere jaitsi zen bere ikasle batzuekin. 

 

Egun guztia Jainkoa goresten eta elkarrizketa santuan igaro zuten; eta, gaueko iluna 

gainera etorri zitzaienean, elkarrekin egin zuten beren otordua. Artean mahaian jarrita 

zeuden; orduak aurrera zihoazen berak hizketa santuan ari zirela. Honetan, arreba 

zintzoak esan zion anaiari: «Arren eskatzen dizut, anaia maitea, ez nazazula gau honetan 

ni bakarrik utzi; bihar arte hitz egin dezagun zeruko bizitzaren gozamenaz». Baina 

anaiak erantzun zion: «Zer ari zara  esaten, ene arreba? Ezin dut, inolaz ere, gaua 

monasteriotik landa igaro». 

 

Une hartan oskarbi zegoen eta ez zen laino bakar bat ere ageri. Lekaime santuak, 

anaiaren ezezkoa entzun zuenean, mahai gainean bere eskuetako hatzak gurutzatu 

zituen; haien gainean bere burua jarri eta otoitz egin zion Jainko Ahalguztidunari. Burua 

jaso zuenean, hain handia zen tximista-trumoien indarra, eta hain izugarria hasi zuen 

euri-jasa, non ezinezkoa baitzitzaien Benitori eta berekin zituen monje anaiei etxetik 

irtetea. Izan ere, emakume zintzo hark, bere burua eskuen gainean jarri zuenean, mahai 

gainera bota zituen negar malkoek ortziko baretasuna euri bihurtu zuten. Eta 

otoitzarekin batera,  laster zen uholdea. Hain zuzen, emakumeak burua mahitik jaso 

orduko, trumoiaren danbarrada entzun zen, otoitza eta erauntsia ia batera gertatu 

baitziren; eta kasu une bat izan zen burua jasotzea eta euriak erasotzea. 

 

Jainkoaren gizona konturatu zen, hainbesteko tximista, trumoi eta euri-jasa zakarraren 

erdian, ezin itzuli zela monasterioa. Eta bere nahigabea azaltzen hasi zitzaion arrebari: 

«Jainko ahalguztidunak barka diezazula, ene arreba; zer egin duzu?» Eta arrebak 

erantzun zion: «Begira, mesede bat eskatu dizut eta ez didazu eman; neure Jaunari 

eskatu diot eta entzun dit. Orain, bada, irten zaitez, al baduzu, eta, ni hemen utzita, zoaz 

monasteriora». Baina etxetik ezin irten eta gogo onez gelditu nahi ez zuenak, gogo 

txarrez gelditu behar izan zuen. Eta, horrela, gau guztia belan igaro zuten, gogo-bizitzari 

buruzko hizketaldian, elkarrekin jardunez. 

 

 

*** 



Horregatik esaten nizun, Pedro, Benitok ez zuela iritsi irrika zuen gauza bat. Izan ere, 

gizon santuaren gogapen edo nahiari begiratzen badiogu, monasteriotik bordara jaitsi 

zenean, zeruak zuen bare-aldiak irautea nahi izan zuen, zalantzarik gabe. Baina, hark 

uste ez zuela, Jainko Ahalguztidunak egindako mirari bat gertatu zen, emakume baten 

bihotzari esker. Eta ez da harritzekoa aldi hartan anaiarekin luzaroago egoteko irrikaz 

zegoen arreba, anaia baino handiago izatea. Joan santuak dioen bezala: «Jainkoa 

maitasun da»; eta guztiz bidezkoa zen, gehiago maite zuenak gehiago ahal izatea. 

 

●Pedro-k: «Bai, benetan eder zait zuk diozuna». 

 

34.-Atalburua 

 

Nola ikusi zuen Benitok bere arrebaren arima gorputzetik irteten. 

 

● Gregorio-k: Hurrengo egunean, lekaime agurgarria bere etxera itzuli zenean, 

Jainkoaren gizonak ere berera jo zuen. Hiru egunen buruan, Benito monasterioan 

zegoelarik, bere begiak zerurantz jasoz, bere arrebaren arima ikusi zuen, gorputzetik 

irtenda, uso baten itxuran, zeru goian sartzen. Halako aintzaren pozagatik, arrebarekin 

bat eginez, eskerrak eman zizkion Jainko Ahalguztidunari goratzarre eta abestiekin. 

Iragarri zien anaiei arrebaren heriotza eta berehala bidali zituen haren gorpuaren bila, 

monasteriora ekarri eta ipin zezaten beretzat antolaturik zeukan hilobian. 

 

Horrela gertatu zen, hilobiak ere ez zituela banatu, Jaunagan bat egiten zuten bi arimen 

gorputzak. 

 

 

Salmo-otoitza 

 

R./.- Eskolastika santuak, Jainkoari erregutu zionean,  

anaiak eman nahi ez ziona,  

lortu zuen Jaunagandik,  

asko maite zuelako. 

V/ Begira zer bake eta zen alaitasun, anai-arrebak elkarrekin bizitzea. 

R/.- Lortu zuen Jaunagandik, asko maite zuelako. 

 

Otoitza 

 

Egin dezagun otoitz. Eskolastika santuaren jaia ospatzean,  

arren eskatzen dizugu, Jauna, 

haren etsenpluari jarraituz, 

izan gaitezela zure zerbitzari maitasun garbiz, 

eta senti dezagula zure guganako maitasunaren eztitasuna. 

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. 


