
ERRIAK

IBILLIN ERRITXOA
BIZTANLEAK

Euskal erritxu bat dirudi izenez baiña Palestina'n aurkitzen
da.

Kristiñauak eta Maoma'tarrak nastean bizi dira bertan:
Maoma'tarrak bi milla, gerkar ortodoksoak iru milla, Ipar-Le-
geko Melkita Katolikuak bosteun.

GIZON OSPETSU BAT

Galilea'n zear ondo ezaguna da gizon bat. Bere izena, Aita
Elias Chacour (abizen motza euskaldunen belarrietarako).

Bere bizitzaren urteen erdian, abade soiñeko luzez jantzia,
bizar baltz marduraz, begiak urdin-zorrotzak...

Aita Chacour eritxietan ez dator batera Palestina'ko lagu-
narterik geienakaz.

Bera, batez be, bake-zalea da...

«MENDIKO BERBALDIA»

lbillin erritik urrin barik, goi-aldean, tontor bat ikusten da.
Orain ainbat gizaldi antxe egin zan «Mendiko Berbaldia». Aita
Chacour'ek jazoera orretan ipiñi gura dau ango biztanleen ar-
durea ta oarkuntza, Maisu onaren irakatsiak gogoratu ta jarrai-
tu dagiezan.

* * *

ELDER KAMARAGAZ

Urte batzuk dirala aita Elias Chacour Dom Elder Kamara
Barsil'eko Goigotzaiñagaz batu zan. Lagunak ziran biak. Pax
Christi ta Lagun Alkartuak itzaldia entzun eben Ipar Ireland
Aberrian. Laguntzea jarraitzeko Indarkeri-eza goraberak azter-
tu ziran aita Elias bazkide dan batzordeak zuzenduta.

ERITXIEN BATASUNA

Aita Elias Chacour abade katolikua da eta bere zeregiña ar-
duratsu beteten dau.

Arduratsu ta artega dabil Toki Santuetan dan kristiñauen
arteko ezbardintasunari begira.

Baiña bere ardurarik aundiena norkiak, personak dira.
Ango kristiñauak noizean bein konkurtuta dagozanean, Eleiz-
Nagusiak be bai, bere parrokiko lan-arazoen gaiñera, ardura
barriak leporatzen ditu: Alkartzeko tokiak, idaztegiak, ume-lo-
rategiak, kirol-landak.

Orretarako zurtasuna, begirunea ta gizabide aundiz ornidi-
tuta egotea bear dauala errez susmatzen da.

Aita Elias'ek gertatu dituan tokiak eta egin dituan gauzak
Maoma'tarrak naiz Druzek naiz katolikuak naiz ortodoksoak
erabilliko dabez, bat eginda.

Oraintxe dabil lsrael'go lenengo bake-biltokirako dirua ba-
tzen.

MAITASUNAREN SUA

Aita Elias Chacour'en abotsa une batzutan zaratatsua da.
Berak gura dauan indarkeri-eza Ebanjelioan, Lukas'ek da-

kazan Jesus'en esakunetan oiñarritzen da: «Sua ekartera lurrera
etorri naz eta zer nik gurago iziotu daiten baiño?».

Aita Chacour gar-indarrez erreten dauan sua, maitetasuna
da.

ALKAR - IZKETAN

Ona emen James Forest idazleagaz izan eban alkar-izketea-
ren laburpena.

Noz izan zan Israel'go jaurlaritzagaz izan zenduan lenen-
go artu-emona?

Nik sei urte nebazala, uste dot. Nire aitak esan eustan
—gu sei neba-arreba-giñan— Germany eritxoen laterri baten ju-
datarrak il egiten ebezela, txerren anker baten aginduz. Baiña
gu ume koskorrak giñak eta urriñeko barriak gitxi ulertzen gen-
duzan munduaren muga-barruan Germany'rik egoanik be ez
genkian.

Aitak esaten euskun andik iges gure artera, Galilea'ra juda-
tarrak etozala. Batzuk, gaiñera gure artean geratu gura ebela.

Guk, kristiñauak izanik, ondo artu genduzan, lagundu egin
geuntsen eta janariak eta edariak emon be bai. Aitak gudariai
aurpegi ona ipinteko agintzen euskun.

Eta umeak pozik egin genduan ori.
Orduan ikusi neban lenengoz gure aita ardi bat ilten, jator-

du bat egiteko.
Erritarrak olan gura eben eta gudariak etxeetan geratu zi-

ran.
Egun batzuk geroago giltzak agintari batek batu ebazan eta

ziurtasunagaitik egun batzutarako urten bear gintzazala esan
euskun. Bera geratuko zan erri-zaindari.

Baiña egunak eta asteak eta illeak eta urteak joan dira eta
orain dira ogei ta amar urte ori jazo zala.

Eta zuen erritik urtenda, zelan bizi ziñeen?
Txarto, jaikiña, baiña alegiñak egiten alik ondoen bizite-

ko. Egun batzuk orio-ondoen azpietan... Gabak otzak izaten zi-
ran... Laster aurkitu euskun aitak atx-zulo bat... Gero erri ustu
batera joan giñan eta emen etxe ustu bateko gela uts estu batera
sartu giñan eta antxe giñan famili guztia.

Olan ordaindu euskuen guk ostatuz artu genduzanak.
(Jarraitzeko)
LETONA'k


