
OTOITZA SAN BENITORI, 

EUROPAREN ZAINDARI ETA MONJEEN AITARI 

 
(On Prosper Guérangerek berregin zuen monje-bizitza Solesmesen 1833an.1805-04-

04an jaioa zen Sablé-n; horregatik oso ondo ezagutzen zuen Solesmes) (Garaiko usain 

handia dario beraren segidako otoitz honi). 

 

Agur zuri, oi Benito, maitasunez. Hautapen onartzaile zara, basamortuan 

palmondo, aingeru-gizon. Kristok koroatu zaitu, bere lankide 

nagusienetako bezala gizakien salbazio- eta santutze-ekintzan. Hainbat eta 

hainbat herriren Aita! Ezar itzazu zeure begiak zeure ondarean eta 

bedeinkatu beste behin gure Europa esker txarreko hau: dena zor dizu eta, 

halere, ahaztua du kasik zure izena. Gorde ezazu itzaltzear dagoen bizitza. 

Sendotu ezazu koloka dagoena, sor dadila Europa katoliko berri bat 

heresiak eta sektarismo faltsu guztiek sortu digutenaren ordez. Oi 

Jainkoaren Zerbitzarien Patriarka!, erreparatu iezaiozu zerutik zure eskuek 

landatu zuten mahastiari: goratu ezazu, ugaldu, santutu, lorarazi ezazu 

hartan zeure Erregela santuan txertatu zenuen espiritua eta agertu ezazu 

orain ere Jainkoaren bedeinkatua zarela. 

 

Eutsi, oi Benito, Eliza santuari zeure erregu ahaltsuaz. Lagundu Aulki 

Apostolikoari, sarritan zure semeen ardurapean egon izan denari. Hainbat 

eta hainbat herri-artzainen Aita, irits iezazkiguzu Gotzainak zure Erregelak 

formatu izan dituen haien antzekoak. Hainbat eta hainbat apostoluren Aita, 

eska itzazu lurralde fedegabeetarako iragarle ebanjelikoak, zure klaustro 

edo monasterioetatik irten zirenek bezala beren odolaz eta hitzaz garaile 

izango direnak. Hainbat eta hainbat eliz irakasle edo doktoreren Aita, 

erregutu ezazu, liburu santuen zientzia birsor dadin, Elizaren laguntzaile eta 

errorearen nahasgarri izan dadin. Hainbat eta hainbat aszetaren Aita, 

suspertu ezazu kristau-perfekzioaren zaletasuna, motel baitago kristau 

moderno askorengan. Mendebaleko erlijioaren Patriarka, biziberri itzazu 

Espiritu Santuak Elizari eman dizkion Ordena erlijioso guztiak; guztiak 

dituzu zeuri begira begirunez, zu aita beneragarritzat hartuz; bidal ezazu 

guztien gainera zeure aitatasun-maitasunaren sugarra. 

 

Bukatzeko, oi Benito, Jainkoaren adiskide, erregutu ezazu Kristoren 

fededunontzat. Izan gaitezela gai haragia dominatu eta espirituaren mende 

ipintzeko; bila dezagun, zuk bezala, erretiroa betirauneko urteez gogoeta 

egiteko; urrundu ditzagun bihotza eta pentsamenduak mundu honetako poz 

iheskorretatik. Jainkozaletasun katolikoak dei egiten dizu hiltzear dagoen 

kristau ororen zaindari eta eredutzat hartuz; har ezazu gogoan zeure 

Igarotzearen eszena hura, aldarearen aurrean zutik zinela, zeure ikasleen 

besoak sostengu zenituela, zeure oinez lurra doi-doi ukitzen zenuela, zeure 

arima Kreatzailearen eskuetan menpetasunez eta konfiantzaz jarri 



zenueneko hura; lor iezaguzu, oi Benito, zurea bezalako heriotza lasai bat. 

Aldendu gugandik une goreneko hartan, arerioaren eraso guztiak; bisita 

gaitzazu zeure presentziaz eta ez gaitzazu utzi harik eta geure arima 

koroatu zaituen Jainkoaren altzoan ezar dezagun arte. 
 


