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EGINAI.AK EGIN

Gizon bakoitza da berc buruaren eta bizitzarcn egillc. Ori da,
egiaz, gurc elbururik goresgarriena. Baña ez da gauza erreza.

Gizon emakume geienak ilten ei gara Jaunak emondako Qaita-
suna, eta izatasunetik datorkigun kemena eta indarra geicnbat ustia-
tu barik.

Aita Atanasio'k. ostera. bere baliotasuna gorens_*o maillan jarri
gura dau. Egiñalak cgingo ditu bere griña okerrak azpiratzeko, bere
adimena egi bidcan ar r itzeko, berc biotzaren bultzadak alik ondoen
zuzentzeko. eta lagunekin begirunez betea eta molda ecreza izate-
ko. Sarri askotan crabilli hcarko dau bere buruan eusko esakuna:
"Zure etsairik aundiena, zcure burua lenena".

Gizabide oneik gogoan arturik aita Atanasio Pasiotarren Nagu-
si, Gotzaiñaren ordezkari eta Nazio-Ikastctxean inikaslc izendatua
izango da.

Jaunarcn maasti zabalcan danentzako dagoz arlo galantak. Eta
ez da cgoki cliz arazoetan zarra-parra jokatzea. Eginbide onetan
egitarau zuzen eta ondo ikasiak bear dira. Orretarakoz aita Atana-
sio'k mixiolari guztien artean batzarre zintzoa eta eraginkorra egin-
<*o dau araubidcak ondo aztcrtu. argitu eta cratutcko.

Batasunari indarra darraiko eta cusko mixiolariak pozik eta g

jokatuko dabe euren egin-bear guztictan.
go-

gotsu
Giza scmejator eta leialari beti r.abaltzen jakoz ateak eta bideak

eliz gidaritzan. Eta aita Atanasio Deustu'ko Pasiotarren batzarrean
Probintziko Nagusi autatua izan da. Ez luzarorako, orraitio. (1920).

Jaunak ondo daki nor norako dan. Aita Atanasio'ren izcn ona
eta entzutea Erroma'raiño eldu cta, eta Benedikto XV garrenak
Amazonas esku aldean eliz Prefccto egin dau. (1921, otsaillak 17).

Eta atzera be gure Atanasio, eliz gizon etorkorra eta esanekoa,
beste mixiolari talde bategaz Amazonas aldera doa. (1921, azaroak
25).

Aunditasuna arrokeriagaz bat egitea gauzarik oken-ena dozu.
Origaitik esango da Qure artean: "Zu nausi ta ni nausi, nork guri
aparia jarri"? Aita Atanasio'ren berebiziko gaitasuna etzan cgundo
aundikeria izan. Bere eginbide guztietan zuzen-zalea izanik, ondo
baño obeto daki guzticn edcrra irabazten bere apaltasunaz eta
otzantasunaz. Auxe da, izan bc, alkar ondo artzeko eta biotz guz-
tiak bide onean jartzeko modurik egokiena.

ATANASIO, GOTZAIÑA

Amabost urte dira gmre eusko mixiolariak, Amazonas aldeko
lurralde beroetan, izerdi patsetan, su ta gar dabiltzala. Lurralde ba-
sati onetan, naiz ta lan awidiak egin, beti izango da geiago egin eta
ekin bcarra.

Ori argi ta garbi ikusirik Erroma'n aukerako erabagia artu dabe,
eta Lima'ko gon-gotzaiñaren eskabidez, aita Atanasio Yurima-
guas'ko gotzain autatua eta izendatua izan da. (1936, garagarrillak
16).

Gure Gotzain barria beti ]cgez eta bidcz ibilteko gizona dozu.
Baña oraingoz bere biotza Jaun<ren cta gizoncn aurrean zabaldu
eta aunditu eQingojako.

Gure Gotzaiñak burutu nai dabezan asmoak onexek dituzu:

— Gaztediaren aziera. Yurimaguas'en ez dago ikastetxe egoki-
rik. Eta inguruetan ez dago arririk eta adrillurik. Zer egiñ? Euska-
di'tik ekarri adrilluak egiteko makiñak, eta gure mixiolariak eurek
egingo dabez labe edcrrak. Modu ontan asiko da erri onen aurrcra-
pena. Ikastetxe eder, aundi, zabal ontan izango dau emengo gazte-
diak bere etorkizuna.

— Osasun-etxea. Jema deunaren izenagaz eregi eta zabalduko da
osasun-etxe barri, eder ikusgarria eta osasungarria.

— Eliza Nagusia, inguruko errietan ederrena, Jaunari bcnetan
dagokion etxea, eta kristau fedearen eta bizitzaren ardatza izango
dana.

— Lanari ekiten erakutsi. Egia ete da ori? Bai. Ango basoctan ez
dago Iugintzarik, beirik, idirik, ezta atxurketa edo Iayaketarik. Ba-
soak eta errckak emoten dauan joritasunaz bizi dira. Emcnguai esan
bearko: "Jaunak txori guztiai jaten emoten dautse. baña ez janaria
abian ipiñi". Janaria ta bizibidea ekarri, erakarri eragin eta ugaritu
egin bear da. Auxe da emengo ikaskairik bearrezkocna.

OMENALllIAK

Elizak eta Peru'ko Jaurlaritzak aintzakotzat artuko dabez gure
Atanasio'ren egite goragarriak, eta ara emen berari jarri dautsezan
dedu-domiñak: Jaurlaritzaren aldetik sei dedu-domiña. Eta clizaren
aldctik, Erroma'tik, datorkio dcdu-domiña bat, benetan ondo mcrc-
zia.

Bere bizitza goragarria, eguzkiaren urregorrizko sarrera lez,
illunabar egin zan 80 urte zituala. (1957, dagonillak 30).

Goratua izan bedi Larrabetzu'ko seme jatorra eta Pasiotar mi-
xiolari aipagarria.

URIGUEN'TAR ZENON

GABON-EGUN

Gabon-egun,
olcntzaro!
Zeruetan argia!
Goitik dator poz abes-otsa:
Barri Ona irrintzi egin,
ardi bordan jaio da gaur,
Jesus Salbagillea.

Gabon-egun,
olentzaro!
Jaunaren bakea.
Gizon orori maitasuna,
gogo zintzoai poztasuna.
Gau illunean sortu da
argiaren eguna.

Gabon-egun,
olentzaro!
Aintza ta aintza Jaunari,
Maria ta Jose deunari,
Jesus aurtxo bigun onari.
Mesias Jaunak egin dau
gurcan bere borda.

URIGUEN'TAR ZENON
Doñua:
Noche de paz.
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