
San Benito Nursiakoa 

Uztailaren 11 
 

San Benitoz bi jai ospatu ohi ditugu: bata martxoaren 21ean; garizuman 

gertatu ohi delako, jai apala izaten da; bestea uztailaren 11n.  

Paulo VI.a aita santuak Europaren zaindari deklaratu zuen Benito.  

Baditugu, ordea, Europaren beste zaindari batzuk ere: San Zirilo eta San 

Metodio (otsailaren 14an ospatuak), Gurutzeko Santa Teresa Benedikta 

(Edith Stein) (abuztuaren 9an ospatua), Sienako Katalina santua (apirilaren 

20an ospatua), Suediako Brigita santua (uztailaren 23an ospatua): egokia 

uztailaren 11 hau zaindari hauei guztiei Europaren alde Hirutasun Santuari 

otoitz egin diezaioten erregutzeko, gurekin batean, gure kontinente honek 

zentzuzko bideari sutsuki ekin diezaion. 
 

San Benitoren Araudia 

Hitzaurrea (zatitxoa) 
 

Adi itzazu, ene seme, maisuaren aginduak, eta makurtu bihotzeko belarria, 

eta onartu gogotik aita samurraren irakaspena eta bete zintzo; esaneko bizi 

zarela, itzuli ahalko zara utzikeriaz eta esaneko ez izanez urrundu zinen 

harengana. Zuri, beraz, ari natzaizu orain, zeure gogoari uko eginez eta 

Kristo gure Jaunaren, egiazko Erregearen, gudari izanik, menpekotasunaren 

arma indartsu eta jatorrak hartzera zoazen horri. 

 

Beste ezer baino lehen, eskatu otoitz beroz berari, eraman dezala berak 

azken onera hastera zoazen onbide hau: gu bere semeen artean hartzea 

egoki iruditu zaionez gero,  ez dadila tristatu beharrean gerta egun batean 

gure jokabide txarragatik. Izan ere,  aldi oro behar dugu arduratu gure esku 

jarri dituen ondasunak beraren zerbitzura erabiltzeaz; gerta ez dadin, ez 

soilik iraindua izan den aita batek bere seme-alabak ondarerik gabe uztea, 

baizik eta ez dadila beharturik gerta, jaun beldurgarri eta gure 

okerrengandik sumindu bezala, aintzara berari jarraitu nahi izan ez 

diogunok, zerbitzari makur-makur bezala, betiko zigorrera galtzera. 
 

 

 

 

GORAZARREA 
 

Zu gabe, Jauna,  

ezin asmatu nik zein bide hartu. 

Zure hitz sutsua dut 

neure bidezidor seguru. 



 

Akiturik eta nekaturik 

nauzu ni aurkitu: 

basamortuak, sasiak 

ninduten inguratu. 

 

Eta esku gozoa didazu erakutsi: 

har ezazu atsedenik, 

Subiakon baduzu alerik 

esku betean hartzekorik; 

 

baduzu han ardorik 

eta teilatuperik 

aspaldiko edari eta lo falta 

erruz aseko dizunik. 

 

Ni erromes, zauriz eta itsu, 

zu bidelagun argigarri, 

nire iluna uxatzeko 

pazko-zuzi gozagarri. 

 

Solas-egarri torturagarria 

zurekin hizketa dirdaitsu, 

nola nik zu eskertuko 

ez bada izanik argi sutsu? 

 
 

On Josep ALEGRE, Pobleteko Abadea  

(Tarragona, Katalunia) 
 

Gaur, San Benitoren jai honetan, Hitzaren Liturgiak, Jesu Kristoren hitzez, 

berarekin egoteko den-dena utzi dugunean blaitu behar gaituen esperantza 

eskualdatu nahi digu. 

 

«Izan zen gizon bat, bizitzaz beneragarria, graziaz bedeinkua eta izenez 

Benito, haurtzaro-hasieratik adin handiko baten zentzuz hornitua. Izan ere, 

aurrea hartuz bere ohiturez adinari, ez zion eman inoiz ere bere espiritua 

inongo plazeri, baizik eta, artean lur honetan zelarik eta lurreko ondasunez 

aske gozatzen ahal zuelarik, mespretxatu egin zuen jadanik mundua bere 

loreekin, zimel egongo bailitzan». Horrela hasten da San Gregorio Handia, 

San Benitoren bizitzan hitz egitean. Eta horrela hasi da San Benito 

ebanjelioa betetzen, gaur beraren jai honetan Elizak proposatu diguna: den-

dena uztea Maisuari jarraitzeko. 



 

Jesusi jarraitzeko, alde batera utzi beharra dugu sendotasunik ez duen hura, 

egiazko jakinduria besarkatzeko: bihotza mugitzen eta hilezkortasunaren 

ateak irekitzen dituena; mundu honetako jakinduria ez bezalakoa, bihotza 

itxi eta gogortu egiten baitu honek, agortasunera eta heriotzara eragiten, 

gizakia zoritxarreko bihurtuz; izan ere, bihotza honek bizitzeko egina du, 

Jainkoarentzat egina, eta biziaren iturburuan du soilik atsedeten, Jainkoa 

besarkatzean. 

 

Benitok hautatu duena, horregatik, Jesusen hitz hauek entzutea merezi ahal 

izateko bidea da: «Mundua berregitean, gizonaren Semea aintzazko bere 

tronuan jarriko denean, zuek ere hamabi tronutan jarriko zarete…» (Mt 

19,28). Mundu berri hau zirriborratzen hasia du bere bizitzan Erreinuko 

jakinduria txertatu duenak, jainkozko Espiritua baitu berekin, dena ikertzen 

eta Jainkoaren bidezidorrak bereizten dituen Espiritua. Eta horrela 

bihurtzen da betiko bizia jaso eta heredatzeko hartzekodun, mundu honetan 

jadanik aurreratua Jesus Jaunari jarraitu eta bera ezagutzearekin, argiro 

esan baitigu berak: «Honetan datza betiko bizia: zu, Aita, egiazko Jainko 

bakar hori, eta zuk bidalitako Jesus Mesias ezagutzean» (Jn 17,3). Horixe 

egin zuen Benito santuak… Eta zuk? 

 

TIBHIRINEKO TRAPATAR MONJEAK 
 

Aljerian, Tibhirinen, gertatu zuen 1996ko maiatzaren 21ean: zazpi monje 

trapatar erail zituzten. Heriotza hura zirraragarri gertatu zen mundu 

zabalean. Christian de Chergé anaiaren testamentu espirituala XX. 

mendeko testu handietakotzat emana da gaur egun. Atlasko monje-elkarte 

txiki hau inguruko aljeriarrekin adiskidetsu bizi zen, eta azkeneraino eutsi 

zion Islamaren munduan errotutako biziera monastikoari, adiskidetsu eta 

leial.  

Monje-elkarte honek egin zuena gaur egungo gizon-emakume asko ari da 

arnasten eta inspiratzen, izaera guztietako jendea, zazpi anaiek beren 

odolaz sinatu zuten anai-arreba artekotasuna bizitzeko bidean.  

 

 

Christian de Chergé-ren testamentu espirituala 
 

A-Jainko bat sumatzen denean… 

 

Egun batean —eta egun hori gaurko hau izan liteke— gertatuko balitzait 

terrorismoaren biktima izatea, eta ematen du Aljerian bizi diren atzerritar 

guztiak dituela jo puntu, nahi nuke: nire monje-elkarteak, nire Elizak, nire 

familiak gogoan izan lezaten neure bizia EMANA niela jadanik Jainkoari 



eta lurralde honi. Jakin lezaten, nahi nuke, bizi ororen Maisu Bakarra ezin 

gerta litekeela urrun eta axolagabe nire joate bortitz horretatik. Otoitz egin 

lezaten, nahi nuke, nigatik. Nolatan gerta ninteke ni horrelako eskaintza 

baterako dinako? Izan litezen gai, nahi nuke, heriotza horren lotura eta 

zerikusia duela indarkeriazko eta anonimatuaren axolagabekerian 

baztertutako beste heriotzekin. 

 

Nire biziak ez du balio beste bizi batek baino gehiago. Ezta gutxiago ere. 

Nolanahi ere, ez du haurtzaroko xumetasunik. Aski luze bizi izan naiz, 

neure burua gaizkidetzat emateko, zoritxarrez munduan nagusi dela ematen 

duen gaitzaren konplizetzat, baita itsuki kolpatzen ahal nindukeenaren 

beraren konplizetzat ere. Nahi nuke, unea iristean, argitasun-une hori 

ukaitea, Jainkoari eta neure anai-arrebei, gizon-emakumeei, barkazioa 

eskatzeko, eta barkatu ahal izateko, aldi berean, bihotz-bihotzez zauritu 

nazakeenari. Ezin opa nezake nik horrelako heriotzarik. Garrantzizkoa 

deritzot hori aldarrikatzea. Izan ere, ez zait burutik pasatzen nolatan poztu 

nintekeen maite dudan herri hau ni erailtzeaz akusatua izateaz, 

bereizketarik egin gabe. Oso garesti ordaintzea izango litzateke, agian, 

«martiritzaren grazia» deituko dena, aljeriar bati zor izatea, nornahi izanik 

ere, batez ere esaten badu Islama zer den uste duenari leial jokatzegatik 

egin duela. 

 

Badakit nolako mespretxua leporatu izan zaien aljeriarrei, erabat harturik. 

Badaki orobat nolako karikaturak egin izan diren Islamaz, nolabaiteko 

islamismo batek eraginda. Gauza errazegia da kontzientzia lasaiko 

sentitzea, bide erlijioso hau estremisten integrismosarekin berdinduz. 

Aljeria eta Islama beste zerbait dira niretzat, gorputz bat eta arima bat dira. 

Askitan aldarrikatu izan dut hori, nik uste, ondo jakinik beraiengandik 

hartu dudan guztia; sarritan aurkitu baitut beraiengan Ebanjelioaren hari-

gidaria, neure amaren, neure lehen-lehen Eliza izan zen haren, belaunetan 

ikasi nuena, Aljerian hain justu, eta, ordudanik, musulman sinestedunen 

errespetuan. Nire balizko heriotza horrek, bistan da, arrazoi ematen diela 

irudi dezake, arin samar hitz eginez, xalotzat edo idealistatzat hartu izan 

nautenei: «esan dezala orain zer uste duen honetaz!» Baina horrelako jende 

horrek jakin behar du, nire jakin-minik ziztagarriena liberaturik geldituko 

dela azkenean horrela. Izan ere, orduan sartu ahalko dut neure begiratua, 

Jainkoak nahi badu, Aitaren begiratuan, berarekin batean kontenplatu ahal 

izateko Islamean berak dituen Seme-alabak, berak ikusten dituen bezala, 

erabat argiturik Kristoren aintzaz, beronen Nekaldiaren fruitu denaz, blai 

eginik Espirituaren Dohainak, zeinen gozamen sekretua, beti, elkartasuna 

ezartzea izango baita eta antzekotasuna berrezartzea, aldeak aldeekin 

konparatuz. 

 



Galdutako bizitza honengatik —erabat nirea eta erabat beraiena—, eskerrak 

eman nahi dizkiot Jainkoari; ematen baitu erabat GOZAMEN honetarako 

nahi izan duela berak, gauza ororen aurka eta gauza oro gorabehera. 

ESKERRAK honetan, zeinetan dena baitago esana nire bizitzaz, oraintxetik 

are gehiago, sartzen zaituztek, jakina, atzoko eta gaurko adiskideok ere, 

baita zuek, hemengo adiskideok ere, neure amarekin eta aitarekin batean, 

neure anai-harrebekin eta berorienekin batean, ehuneko ehuna, promestua 

dagoenez! Eta zu ere bai, azken uneko adiskide hori, zer ari zaren jakin 

gabe ari izan zaren hori. Bai, zuretzat ere opa dut ESKERRAK hau, eta «A-

JAINKOA», zeinen aurpegian kontenplatzen baitzaitut. Eta eman diezagula 

bioi eta guztioi topo egitea berriro lapur zoriontsu gisa paradisuan, 

Jankoak, gure Aitak, zure eta nireak, nahi badu. 

 

 ¡AMEN! IM JALLAH! 

 

Aljeria, 1993ko abenduaren 1a. 

Tibhirine, 1994ko urtarrilaren 1a. 

 

Christian.+ 

 


