
SANTUAK

LOIOLA'KO INIGO'REN LORATXOAK

PARIS'EN IÑIGOREN LENENGO LAGUNAK

Zelan aurkitu ebazan Iñigo'k lenengo lagunak, auxe
bakarrik esaten deusku berak, gauza jakina zalako...

"Garai onetan Maisu Pedro Fabre eta Maisu Fran-
tzisko Xabierrekoarekin, jarduten neban, eta oneik biok
Gogo Jardunen bidez irabazi nebazan Jaungoikoaren
serbitzurako".

Gu, barriz, iturri batetik eta bestetik urak artuta,
asko jakiteko moduan gagoz.

FRANTZISKO XABIER'KOA

Frantzizko euskalduna, Nafarroako erreinuan, Ara-
goi'ko muga zaintzen dagoan Xabier 'ko gazteluan jaio
zan, 1506. urtean.

Onen aita, Joan Jassu'koa, Nafarroa'ko "Errege Kon-
tseiluko lehendakari" izan zan.

Baina Femando "katolikoak " Nafarroako legezko erre-
gea, Joan d'Albert bota, eta Nafarroa'ko lurraldea Kas-
tilla'ko erreinuari lotu eutsanean, Frantziskoren aita,
bere legezko erregeari leial izatearren, erbestera joan
zan, eta an il zan. Bederatzi urte geroago, nafar leialak,
frantsezen laguntzaz, Iruñea'ko gaztelua eskuratu ebe-
nean —Iñigo zauritua izan zan burrukaldi aretan— Fran-
tzisko'ren anaia zarragoak, Migel eta Joan, Amaiurko
gaztelua defendatzera joan ziran, eta nafarroako azken
zati au galdu zanean, espetxetik iges egin ondoren,
Hondarri 'ko gaztelua defendatzen azken burruka gogor
egin eben. Frantzisko 'k, tamalez, bere 15 urtekin ama-
ren ondoan etxean gelditu bear eban.

Frantzisko'k bere sendia sakabanatuta, gaztelua
lurrean, Ama Maria AzpilkuetaToa alargun eta baka-
rrik ikusi ebanean, 18 urtekin Paris'era ikasketak egitera
joatea erabagi eban, armakin ezin zana, jakinduriaren
bidez, beintzat, etxearen izena jaso al izateko. Eta Pa-
ris'en Iñigo'rekin aurkitu zan.

LOIOLA ETA XABIER

Xabier'ko gazte arrozkoa Jaungoikoarentzat irabaz-
tea asko kosta jakon Iñigo'ri.

Ez ete eban, bada, Iñigo'k, beste gipuzkoarrekin
batera, nafartar leialen aurka Iruñea'n borrokatu? Guda
ori nafarrak galdu ebelako egoan Frantziskoren sendia
guztiz ondatuta, eta gaztelua lur jota.

Eta gaiñera Iñigo'ren oraingo bizitza apal beartsuak,
zelan ontzat artu eikean Nafarroako erregeen odola
bere zaiñetan eukan Frantzizko Aitorren semeak?

Baina Loiolatarrak, Xabier'ko semearen balio aun-
dia ikusita, onen arimako gazteluaren "sitioa" inguru
guztian asi eban. Lenengo, Frantzisko'k maisu irakasle
katedra Beauves ikastetxean lortu ebanean, Iñigo'k ikas-
le talde polit bat bultzatu eban, Xabier'ko maisu barria-
ren eskolak entzutera joan eitezan. Ezin izan eban
Iñigo 'k gauza atsegiñagorik asmatu maisu barri batentzat.

Gero Iñigo'k, Xabier diruz estu ebillela jakin eba-
nean, gauza onetan be lagundu eutsan.

Azkenez biak lagun egin ziranean Gipuzkoarrak Nafa-
rrari bein eta barriz belarrira esaten eutsan: "Baina,
Xabier, gizonari zer, mundu guztia irabazita be, betikoa
galtzen ba'dau?".

Gaztelua irabazteko azken erasoaldia 40 eguneko
Gogo Jardunak egitea izan zan, baina ordurako Fran-
tzisko'ren arimako gaztelua Jaungoikoarentzat irabazita
egoan.

Xabier izan zan Iñigo'rentzat andik aurrera lagunik
maiteena.

PEDRO FABRE, BIGARREN LAGUNA

Iñigo'ren bigarren lagun au, Frantzia eta Suiza arte-
ko Saboia Garaiko erri txiki baten jaio zan, 1506.urtean.
Txikitan Alpes mendietan artzain izana. Biotz garbiko
gazte lotsatia Paris'era joan zanean. Danentzat oso begi-
ko mutil atsegiña, baiña barrutik larri eta kezkatia.

Xabier eta Fabre laster egin ziran lagun, eta geroa-
go baita biok Iñigo 'ren lagun be. Iñigo berandu asi zan
ikasten, eta Paris 'era joan zanean Fabre'k lagunduten
eutsan Iñigo'ri ulertzen ez ebana argitzen, baiña ikas-
ketan ikasle zana, arimako gauzetan laster egin zan
bere maisuaren maisu.

Pedro Fabre be Gogo Jardunak eginez Jaungoikoa-
ren serbitzuko bidean jarri zan.

DIEGO LAINEZ ETA ALFONTSO SALMERON

Diego Lainez Soria'ko Almazan errian jaioa zan, eta
Alfontso Salmeron Toledo'ko urian. Biak lagun mamiak
ziran, eta Alkala'n ikasten egozala Iñigo 'ren barri jakin
eben, eta biak Paris'era joatean Loiola'koa ezagutzeko
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gogQ andia erQan eben, eta Qna non Paris'en zaldietatik
jatsi ziranean, Iñigo aurkitzen daben begien aurrean.
Onek pozik lagundu eutsen Qstatu egQki bat aurkitzen,
baita Paris 'eko oiturak ezagutzen.

Diego Lainez gorputzez txikia zan, baina buruz oso
bizkQrra; gauzarik gatxenak be, ikasi barik, begiratu
batekin bakarrik, ulertzen ebazala, emoten eban.

Alfontso SalmerQn, jakinduri andiko gizQna zan, Biblia
eta izkuntza arloan batez be.

Lagun bi oneik, Gogo Jardunak egin ondoren, Jaun-
goikoarentzat osorik bizitzeko erabagi sendQa artu eben.

SIMON RODRIGEZ, PORTUGALDARRA

Portugal'eko gazte au 17 urtegaz joan zan Paris'era
ikasketak egitera, ango Erregearen beka baten laguntzaz.
Oso jainkozalea zan, alai eta Qdol bizikoa, baita ikasle
ona be. IñigQ bizi zan Saint Barbe ikastetxean jarri zan
bizitzen, eta laster onen lagun egin zan, eta JaungQi-
koari serbitzeko eukan gogQa Loiolakoari agertu eutsan,
eta beste lagunekaz bat egin eban.

NIKOLAS BOBADILLA

1,533 udagoienean Palentziako gazte bat etorri zan
Paris'era bere ikasketak amaitzera. Nikolas Bobadilla
zan. Gorabera andiko mutilla, itxurakeri guztien areriQ
amQrrotua, baita nQizean bein kasketaldi gogorrak eba-

zana. Au be Iñigo'k GQgo Jardunen bidez irabazi eban
Jaungoikoarentzat.

JESUSEN LAGUNDIA SORTU

Iñigo'k sei lagun oneik bildu ebazanean, danak bate-
ra pentsatzen jarri ziran, zer egin bear eben euren
asmQak aurrera eroateko. Eta danak bat eginda asmo
onetara etQrri ziran: lenengo Jerusalen 'era joateko, eta
gerQ JaungQiko lanetan bizitza QsQa emQteko.

Baiña orretarako teolQgia ikasketak amaitu bear zira-
nez, Paris'en beste iru urte jarraitzea erabagi eben.
Baina bien bitartean etsaiaren tentaldiak garaitu al iza-
tekQ, gizonak aldakQrrak garanez, egoki izango zala pen-
tsatu eben, zinitz sakratuen bidez euren asmQak baiez-
tatzea.

Eta arazQ au patxadaz aztertu ondQren, onetan bat
etorri ziran: zinitzak iru gauza artuko ebazala: lenengQ
pobretasuna, bigarrena garbitasuna, eta irugarrena Jeru-
salen'era erromes joatea, eta gero arimak salbatzen lan
egitea.

Jerusalen'era errQmes jQateari muga au ipini eutsoen:
Benezia 'ra eldu, eta urte bete barru joateko itsasontzi-
rik ez ba'eben aurkitzen, Erroma'ra jQangQ zirala, eta
an Aita Santuaren oiñetan belaunikatuta, onek agindu-
tako guztia egitekQ prest egongo zirala.

IÑAKI GOIKOETXEA. S. J.

BIZKAI'KO EUSKEREAREN ASTEA (V)
(BILBOA'KO UDALAREN BABESPEAN
1.989'ko azillaren 20'tik 24'ra.
Bilbao 'ko Eskolapioen Ikastetxean (Alda. de Rekalde, 19)
Arratsaldeko 8'retan.

GAIAK ETA IZLARIAK

Azillaren 20'an: Aurkezpena ............................................................. ZUBIRI'tar IÑAKI'k
Bertsogintza............................................................ MUNIATEGI'tar Sabin'ek

Azillaren 21'ean: Euzkerazko iztegiak ............................................... ONAINDIA'tar Santi'k
Azillaren 22'an: Basetxeak Euskalerrian......................................... ZUBIKARRAI'tar Augustin'ek
Azillaren 23'an: Errotak non eta zelakoak ..................................... ASTUI'tar Alberto'k
Azillaren 24'an: Antxiñako euskaldunen egun aundiak ................. OLAZAR'tar Martin'ek.

Agur eta urrengora arte........................................ ZUBIRI'tar Iñaki'k.

NOZ?.................................
NON?................................
ORDUA?...........................
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