
Jesusen tentaldiak (Lk 4, 1-13) 
 

Domeka honetako elizkizunean irakurten dogun ebanjelio txa-
tala (Jesus eremuan) ezaugarri edo sinboloz beterik agertzen 
jaku. 
 
Jesusen benetako giza izarea azaleratzen dau. Miresmenez 
eta amesez beteteko gauza dan eta ahalmenez eta boterez 
beterikoa dan Mesias baten itxaropenei aurre egin behar 
izango deutsen Jesusena. 
 
Jesusek, bestetara: "Ez eutson gogor eutsi bere Jainko iza-
teari. Hustu egin zan bere izakereaz beste edozein lez ager-
tuz" (Flp 2, 6-7). Eta ondorio lez: "ez dau ezinezko gure ma-
kaltasunetaz errukitzea, guztiak jasan izan dauzalako, peka-
tua izan ezik" (Heb 4, 15). 
 
Jesusen izakeran eta bizikeran zerau ezagutu geike bere egin-
tzez eta hitzez: sufritzen dabenenganako hurtasuna eta 
hartu-emon zuzena; txikienei, gaisoei, ahulenei egiten deu-
tsen harrerea eta zaintza; baztertuengana hurreratzea; peka-
tarientzako parkamena, danei zerbitzea, pobreenganako le-
hentasuna; arerioak eurak ere maitatzeko bere deia… 
Horrela, beragan aurkitzen dogu Jainkoaren errukiaren giza 
aurpegia, Jesusek berak ziurtatzen deuskulako: "Ni ikusten 
nauanak Aita ikusten dau" (Jn 14, 9). 
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Jesukristo dogu Jainko Aitaren erruki aurpegia. Ha ikusten 
dauanak Aita bera ikusten dau. 
 
Nazareteko Jesusek, bere keinuez eta bere izaera osoaz, 
azaleratzen dau Jainkoaren errukia. 
Errukia: Jainkoak gure bila etortean daukan egintza goren-
goa eta azkena. 
 
Errukia: Bizitzearen bidean aurkitzen dauan senideari begi-
rada zintzoz begiratzen deutson pertsona bakotxaren biho-
tzean aurkitzen dan lege oinarrizkoa. 
Errukia: Jainkoak gizakiagaz dauan loturea. Gure pekatua 
dan mugearen gainetik beti maitatuak izango garan itxaro-
penera zabaltzen daualako gure bihotza.  
 

(Ik. Misericordiae vultus 1 eta 2) 



Errukitsu Jainko Aita lez 
 
Jesusen agindua: «Izan zaiteze errukitsu, zuen Aita Jainkoa 
errukitsu dan lez» bizitzarako konpromiso handiko egitaraua da. 
 

Munduan gaur egun dagozan egoera prekario eta jasapeneko 
anitzetan bizi diranei bihotza zabaltzera egiten deusku dei; 
indiferentzia bitarteko, aldarria ahuldu edo isildu jakelako 
ahotsik barik geratu diran hainbat eta hainbati bihotza zabal-
tzea. Zauriok zuzenbidez osatzeko, kontsolamenduz arin-
tzeko, errukiz lotzeko eta behar daben zaintza eta alkartasu-
naz osatzeko deia da. 
 

Ez gaitezan indiferentzian jausi: hondatu egiten dau; ez eta 
errutinan ere: gogoa anestesiatu egiten dau, barritasuna eza-
gutzea galazoz; ez ezabatzen dauan guzurkerian. Zabaldu 
daiguzan begiak munduko miseriak ikusi ahal izateko; eta 
baita duintasunetik erantsiak izan diran hainbeste gure seni-
deen zauriak ere; eta sumatu daigun laguntza eske egiten 
daben aldarria entzuteko  bultzakadea. 
 

Estutu daiela gure eskuek eurenak, eta hurreratu daiguzan 
geugana, gure presentziaren, lagun izatearen eta senidetasu-
naren berotasuna sumatu daien. 
 

Euren aldarria geure aldarri bihurtu daitela, eta indiferen-
tziaren hesia alkarregaz apurtu ahal izan daigula; zuzengabe-
keria, guzurkeria eta norkeria ezkutatzeko jauntxokeriaz 
agertzen dana. 
 

Beharrezko dogu gure kontzientzia esnatzea; sarritan lokar-
tuta dago pobraziaren gordinkeriaren aurrean; eta barrurago 
sartu behar dogu Jainkoaren errukiaren lehentasuna pobreek 
hartzen daben Ebanjelioan (Ik. Misericordiae vultus 15). 
 

OTOITZA 
Lagundu eiguzu, Jauna, erosokeriaren eta bakarkeriaren tentaldia 
gainditzen. Gure bizitzan indiferentzia eta errutinea menperatzen, 
besteen beharrizanak ezagutu eta euretan lagundu ahal izateko. 
Lagundu eiguzu errukitsu izaten Aita Jainkoa lez. 

Gure tentaldiak (erderaz) 
 
Ea aurkitu zeikezan hurrengo letra-zopa honetan gure 
bizitzan sarri agertzen diran tentaldiak. 
 

 
 
 
Idatzi eizuz plantilan tentaldiok eta euren lehen hizkiaz 
gure kristau bizitzarako giltza dan hitza osotuko dozu. 

 


