
 
 

ANAI JOSE MARTIN ESNAL LERTXUNDI 

Donostia (1927.07.15) – Irun (2022.01.15) 

 
 

Hitzaren liturgiako testuak: 
Erm 6, 3-9 / Sal 26, 1. 4. 7.8b.9a.13-14/ Mt 11, 25-30 

 
 
 

“… Kristorekin lurperatuak izan ginenok  
haren heriotzari lotuak gaude,  

Kristo hildakoen artetik piztu zen bezala,  
guk ere bizi berria bizi dezagun…”  

(Erm 6, 4) 

 
Gure Anai Jose Martin, La Salle-Eneako eta Euskal Herriko elkarteetako dekanoa, joan zaigu 94 urte eta 
erdi bete berritan; eta, berriro ere, behin betiko agurraren errealitateak kezkatu egiten gaitu eta gure 
fedea zalantzan jartzen du: 
 

Jauna, Jauna! Rabboni, Maixu! 
Zenbat bider zabaldu behar dugu oraindik zure hilobiko atea 
sinesteko han heriotzaren ausentzia isila besterik ez dagoela, 

eta egiazkoa dela azken afarian zure bihotzaren babesean 
lokartu zen zure lagunaren geroarekiko konfiantza? * 

 

Baina Jainkoaren Hitzak berriro ere gure zalantzak argitzen ditu eta gure fede duda-mudakoa sendotzen 
du, berpizkundearen aldarrikapena eta iragarpen pozgarria dohain gisa hartzera gonbidatuz: 
 

Jauna, Jauna! 
ilunabarreko ordu honetan 

egizu atxeki nakion zure irribarre bezpiztuaren lilurari… * 
 

Berpiztearen albisteak heriotzaren iluntasuna argitzen du, argiak eta maitasunak beldurra eta zalantza 
desafiatzen baititu. Kristoren berpiztearen argitan, gure pobreziak samurtasun eta maitasunezko 
erantzuna aurkitzen du. Kristoren berpiztearen argitan, oinazearen erdian, bizitzaren berriztapenerako 
proposamena eskaintzen zaigu. Kristoren berpiztearen argitan, jakin badakigu maitasuna heriotza baino 
indartsuagoa dela. Gure gorputzak, dudarik gabe, zahartu eta hil egiten dira, baina biziak ez du adinik 
eta maitasuna ez da lurperatzen. 
 

Gure Anai Jose Martinen bizitzak Donostian izan zuen hasiera, Antonia eta Estebanen maitasunaren 
fruitu izanik. Irungo Aingeru Zaintzaileak (Angeles Custodios) salletar Eskolako ikasle ohia (Los Buenos 
Amigos, Lagun Onak Patronatukoa), Salle-Eneako Nobiziatu Txikian sartu zen 15 urte zituela. Eta hemen, 
etxe honetan, Salle-Enean, burutu zuen bere hasierako formazio guztia, 1952an Bilbon betiko 
profesarekin amaituko zuen prozesua. 
 

“Fedearen baitan, Anaiek, ‘Jesu Kristoren lankide’ izanik, Jainkoaren Erreinua eraikitzeari eskaintzen 
diote bizitza osoa, hezkuntza-zerbitzuaren bitartez. Fedearen baitan, Anaiak, haien Fundatzailea beza - 
laxe, Jainkoaren nahiaren eskutan jartzen dira” (Araudia 6). Horrela izan zen gure Anaiaren ibilera, 
zentzuz betetako bizitza, Kristorekin bat eginik, baita entregan eta heriotzan ere. 



 
 

Bere ibilbide apostoliko bizian, bere presentziaz bete ziren Andoain, Zarautz, Santiago Apostol, Bordele 
edo Hondarribiko elkarteak eta denboraldi luzeagotan, batez ere, Sestao, Legazpi eta Beasaingoak; 
esperientzia hezitzaile eta komunitarioak, gure Anaiaren oroimenean oroitzapen onak utzi zituztenak. 
 

Gogoan dugu Jose Martin pertsona arretatsua zela, arduratsua, ordenatua, bere eskola-zereginetara 
buru-belarri emana, agian egoera batzuetan zorrotza, baina umore-sen handikoa eta elkarrizketa 
gogotik zaintzen zuena eta mugarik gabe gozatzen. Hurbiltasunetik entzuteko eta entzuna izateko 
gogoa beti izan zuen lagun. Gogoan dugu, baita ere, euskararekiko eta euskal kulturarekiko zuen 
maitasun handia, bere nortasunaren funtsezko alderdia, bere baitan lantzeari eta bere inguruan 
sustatzeari utzi ez ziona; horren erakusgarri txiki baina esanguratsua 1973an Elgoibarren lortu zuen 
Euskaltzaindiaren D maila izan zen. 
 

Jesu Kristori jarraituz Jainkoarenganako maitasunean, bere Anaienganakoan eta bere ardurapean 
jarritako neska-mutilenganakoan, bere biziera osoa “Jesu Kristorekiko identifikazio-ibilbide egin zuen, 
haren maitasunaren oroimen izateko eta haren ministerio salbagarriari jarraipena emateko” (Araudia 
23). Ibilbide hori, 1981etik aurrera, estu-estu lotu zitzaion Salle-Enea etxe honi, Gure Etxeari. Bertan, ia 
bizitzaren erdia igaro du, eta, bereziki azken urteetan, bere elkarteko Anaien eta zaintzaile guztien 
arretek maitasunez eta ongizatez inguraturik egotea eragin dute bere ibilbidearen azken etapetan, 
bakean itzali arte, beretarrak ondoan zituela. 
 

Orain ari gara ospatzen, Jainkoaren dohaina den behin betiko bakea eta maitasuna ari dela jada 
gozatzen Jose Martin. Izan ere, hori da berbizkundearen benetako esanahia, sorkuntza berria, 
Jainkoaren samurtasunaren emaitza. Guk grazia gisa hartzen dugu, jakin dakigulako “bere uztarria 
eramanerraza dela eta arina bere zama”. Horrela, zerbait gehiago ulertzen dugu giza bizitzaren misterio 
sakona, bere konplexutasunean, zentzuz betea, ez bakarrik Jose Martinentzat, baita gu guztiontzat ere. 
Bizia, guztioi dohain gisa eta proposamen gisa oparitzen zaiguna, bere betetasunera iristen da 
konfiantzaz bizitzean lortzen dugun bake eta askatasunean. 
 

Poetaren ahotsa berriro geureganatuz, jaso ditzagun gure Anaiaren ibilbidean bilduta diren Bizi Hitzaren 
oihartzunak, eta imajina dezagun Aitarekin izan duen elkarrizketa betea: 
 

Hitz egin! Hitz egin eta bizi! 
Hitzarekin bizi eta hitzarekin mundua egin! 

 

Bizi dudanaz, sentitzen dudanaz, naizenaz hitz egin 
eta, hala ere, izan naitekeenaren osoa ezin adierazi, ezin. 

 

Hitz egin! Hitz egin eta bizi! 
eta, zure jainkotasuna esateko 

gizon-emakumeon bizitza beste hitzik ez dugula jakin! 
 

Eta hitza aldarrikatzea bokazio dugula jaiotegunetik, 
hitza xuxurlatzea eternitate izango dugula 

azken harriduraren ilunabarrez "Aita!" esatera ausartuko garenean 
totelka eta mihi dorpez. * 

 

Jose Martin, Aingeru Zaintzaileek zu Aitarengana eramateko misioa bukatuta ondoren, orain goza 
dezazula neurririk gabe Bizi Hitzaz Jaunaren ondoan eta hainbat eta hainbat “lagun onekin” batera, 
Junkaleko Amaren magalean 
 

Egun handira arte! 

 
------------------------------------------------------- 
* Patxi Ezkiaga - Antífonas de Arasán I y IV 



 
 

Kristo berpiztu egin da 

 

Kristo berpiztu egin da 

eta gure iluntasuna argitzeko  gurekin topo egitera irten da bidean. 

Bizitza huts batetik libratu gaitu, 

eta erakutsi digu posible dela  

Ebanjelioaren balioekiko leiala izatea amaierara arte. 

 

Eta ezagutzen dugu zoriontasun, betetasun, 

alaitasun, eta bizitzaren bidea: 

Jesukristo da. 

 

Historian esperantzaren arrakala bat ireki du 

eta argi handia ikusi dugu. 

 

Eskerrik asko libratu gaituzulako, 

jarraitu nahi zaitugulako 

eta azkeneraino maitatu nahi dugulako. 

 

Eskerrik asko pobre izatea aukeratu dugulako 

eta, orobat, gure bizitzaren eta gizartearen pobreena eta ahulenena maitatu. 

 

Eskerrik asko libre izatea aukeratu dugulako, 

lotura guztietatik aske, Jesus bezala, maitatzeko eta zerbitzatzeko, 

gizarte berri bat berreraikitzeko: Jainkoaren Erresuma. 

 

Eskerrik asko bizitza, argia, salbazioa …  

hurbildu zaizkigulako, gure bila irten direlako, 

euriaren antzera iritsi eta barne-muinetaraino sartu zaizkigulako. 

 

Eskerrik asko berpiztu zarelako eta gu lekuko garelako. 

Lagundu besteei transmititzen aurkitu duguna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


