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Jatorria:
Hernani errian jaioa dogu 1703 urtean. Bere 

gurasoen eta sendiaren barririk lortu eziñik ibi-
lli gara. Baña Agustinen izaera eta biziera eza-
guturik esan daikegu, garai aretan bere familia 
ona eta jatorra zala baita be, ikasbide eta jarrai-
bide fede eta bizieran. Eta Agustin seme ona 
ta leiala da gurasoen irudira. Gaur egun familia 
beeraldi illun baten sartuta dago. Gizonak gau-
za ederrik asko egin arren bearrezkoena egin 
barik ixten dau, au da: gizongintza, gaztearen 
eziketa. Nortasun aberats eta jator baten jaun ta 
jabe izateko. Egiaz au da gure Agustinek iku-
si eta bizi ebana bere etxe eta familian. ”Euskal 
leen gaia, gizakia” (Barandiaran)

Gazte baten amets goragarriak:
Gaztaroan ikasteak egiteko buruaz ta bo-

rondateaz egiñalak egin bear dira etorkizun 
oparoa egin eta eragiteko. Agustin Kardaberaz 
gazte ameslaria da etorkizunari begira. Baserria 
utzirik Donostiara doa gramatika ikasteak egi-
teko Jesuiten ikastetxean. Geroago Iruñara fi-
losofia ikastera, emendik Valladolid urira juris-
prudenzian jakitun izateko. Uri onetan artzen 
dau erabaki zintzoa Jesuita izan, Teolojia ikasi 
eta apaiza izango da 1729 an. Gazte jator onek 
bete ditu bere amets goragarriak, batez be, kris-
tau fedean eta bizibidean. Bere burua goi-mai-
llako ikasteakin jantzita Bilbo´ra dator.

Kristoren Barri-Onaren 
mezularia:

Bilbon emongo dautso asiera, bero ta gar-
tsua, Kristoren mixiolari izateari. Bizkaiko 
errietan Jesusen Biotzaren eraspena ta jaiera 
euskeraz zabaltzen dau. Nundik datorkio Jesu-
sen biotzaren jaiera? Leengo urteetan Marga-
rita Maria de Alakoke, biotz-beroz otoitzean 
ari dala, Jesusen Biotzak emoten dautso zeruko 
grazia ta deia. “Ara emen ainbeste maite izan 
dauan Biotza, zabaldu egizu inguru guztietan 
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biotz onen errukia ta maitasuna” Margarita 
asiko da, su ta gar, biotz orren jaiera nun 
nai zabaltzen. Claudio de la Colom-
bier, aita Jesuitak laguntza eragin-
korra emoten dautso Kristoren deia 
betetzeko. Euskal errian aita Karda-
beraz izan zan Jesusen Biotzaren 
lenengo mezularia. Eta, fede bi-
ziaz, Jesusen Biotzaren jaiera erein, 
eragin eta ospatzen dau. Zeruko 
ekinbide onetan zintzo ta tinko ja-
rraituko dau.

Zer geiago? Aita Agustinek 
Oñatiko Ikastetxe Nagusian teolojia 
erakutsi eban arek eta bere ateak itxi 
arte. Azkenengo urteetan ekin ta ekin 
diardu euskerazko liburuxkak idazten. 
Bere elburua da Kristoren eta kristau bi-
zitzaren barri ona emon eta zabaltzea. Kris-
tau liburuxkak, euskeraz idatziak, 14 dira. 
Azken egunak Loiolan bizirik 1770 
urtean il zan 67 urtekin. “Gazte, 
iñork etzaitu aundi egingo, 
zeu izango zara zure aun-
ditasunaren egille, jaun ta 
jabe. Jo ta ke, ekin”.


