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AITA ARRUPE JOSULAGUNA

Esan dagigun argi ta garbi gure gizaldiko norkirik
lilluragarrienetarikoa dala Aita Arrupe.

Eta ez bakarrik esan eta egin ebanagaitík, baita
bere gizontasun, bere izakera eta bere karismagaitik
be. Eta ez gitxiago areríoen izkillua kendu eta ez-
titzeko gaítasun eta trebetasunagaitik.

Gauzak aurrez-aurre esaten auzartzen zíranak
naiz azpikeriz eta maltzurrez ibilten ziranak, beti ge-
ratzen zíran bare Arrupe 'ren giza-mailla ta gogoa
ezagutzen ebezenean, eta ori orrelan izaten zan eu-
ren asmoak eta azterbideak oso ezbardiñak izan
arren be.

Arrupe'ren ondorena sinismena ta zuzentasuna
diran bikotean agertzen da labur-labur. Josulagunak
XXXII euren batzar Nagusian batuta, barriro mu-
gatu eta erabagi eben euren jatorrízko karísma sinis-

menaren laguntza eta zuzentasunaren goratzea zi-
rala. Orretan Batikano'ko II Eleiz-Batzar Nagusiaren
norabídea artu eben: Lekaídeak euren asmoak egu-
neratu egín bear ebezala eskatzen eban.

Auxe berau izan zan Arrupe'tar Pedro Aitaren el-
burua ta egitasmoa. Berba onein barruan Arrupe'ren
egiteak erabilten eben indarra dago.

Lenengo esperíentzi edo oarkizun kezkagarria
txiroen munduan osakai- ikasle ízan zanekoa da. An
ezagutu ebazan uribazterreko zoritxar izugarriak.
Geroago beste batzukin Ipar-Amerikatarren guda
ikusi eban eta azkenez, Hirosima'ko atomo-lerkaia
zala-ta íkusi ebana mundu guztian iragarten ibilli
zan.

Oarkizun oneikaz argí ikusi eban, Jaungoikoa beti
egoala babesbakoen alde eta oneik aukeratzen eba-
zala.

Arrupe Munduko txiro guztien, guda zoroaren
kaltedunen eta Ego-Ameriketako ez-eukien, droga-
zaleen eta igeslarien ordezkari ta buruzagi izan zan.
Eta ori ez, ain zuzen be, giza -maitasunagaitik, bere
sínismenaren premiñazko eskakizuna zala uste eba-
lako baiño.

Askok Arrupe'ren gauzak gitxitzat daukez, edo ez
dabez entzun gura ízaten. Au edesti zarra da, gizona
baizen zarra.

Igarleak neke -sortzaille izaten dira, gizonaren zu-
zentasuna eskatzeko, eta eragozpenik ez ba'dago
areín esaerak aurrera doaz.

Arrupe'k ez ebazala araupetzen Lagundiko le-
kaíde guztiak, esaten eben, ez daukala gauzak
neurtzeko zentzunik, bere pentsaerak Eleiza osoa or-
banduten dabela... eta Arrupe ain entzutetsua bada-
ezpadako gizon lez izten dabe. Ori agertzeko esaldí
mingarriago bat be esan da: Euskaldun batek irasi
eban Jesus'en Lagundia eta beste euskaldun batek
apurtu eta ezereztu dau". Olako esaldiak zabaldu egi-
ten dira eta indarra artu.

Arrupe'k bere ardurea Aita Santuaren eskuetan
itzí ebanean, onek ez eutson onartu izte ori. Gero
bai, tronbosis gaísora sartu zanean, Lagundíari Aíta
Santuaren Ordezkaritza ezarri eutson.

Arrupe gízon aundiari buruz, edestíak esango dau
azkenengo berbea.

Gure euskaldun ospetsu au Erroma'ko gaisotegi
bateko gelan daukagu, Jaunaren deiari itxaroten.
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