
 
"Bizitzaren arratsean maitasunaz aztertuko nabe" 

 
Erruki egintzak aurkezten deuskuz Jesusen iragarpenak, bere 
ikasle lez bizi ete garan konturatu ahal izan gaitezan (ik. Mt 
25, 31-45). 
 
Ezin geike ihes egin Jaunaren  hitzengandik, eta eurek epai-
tuko gaitue: emon ete geutson jaten gose zanari, eta egarri 
zanari edaten. Babestu ete gendun atzerritarra eta jantzi bi-
lutsik egoana. Gaisorik edo espetxean egozanei lagun egiteko 
emon ete gendun denporarik. Era bardinean galdetuko jaku 
ezbaiak gainditzen lagundu ete dogun, bildurrera daroalako 
eta ziurtasunik ezaren iturri dalako; milioika pertsona ezjaki-
nean bizi dira, batez ere umeak, euren pobreziatik urteteko 
behar daben laguntzarik barik: ezjakin hori menperatzeko 
gauza izan garan; izan garan gauza bakarrik eta atsekabez 
egoanagana hurreratzeko; iraindu gaituanari parkatu deutso-
gun eta saihestu dogun gogorkeriara bideratzen dauan gorro-
toa; gugaz hain eroapentsu dogun Jainkoaren antzera, eroa-
pentsu izan ete garan; gure senideak gure otoitzetan gogoan 
daukaguzan. 
 
"Txikien" horreengan da Kristo ber-bera. Haren haragia barriro 
ikus daiteke gorputz martirizatu, zauritu, zigortu, murriztu 
eta iheslari lez… geuk ezagutu ahal izan daigun, eta ikutu eta 
txeraz zaindu (Ik. Misericordiae vultus 15). 
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Jesusi otoitzean laguntzen deutsoenak bere antzaldatzearen testigu dira, 
eta, gerorantza, Berbiztuagazko topaketen ondoren, mundu osoari iraga-
rriko deutsen bizipen mugagabearen aurrerapen bat bizi dabe. Berbizkun-
deak Aitaren Seme maite lez baieztuko dau Jesus behin betiko, mendi 
goian entzundakoa ziurtatuz. Bertan gelditzeko gogo biziaz dagoz ikas-
leak: hain une aberatsa bizi izan dabe! Gure begiak Jeusengan eta bere 
aurpegi errukitsuan jarriz sumatu geike Jainko Aitaren maitasuna. Jesusek 
Aitagandik hartutako eginbeharra maitasunaren misterioa bere betean 
ezagutzera emotea da: «Jainkoa maitasuna da». Maitasun hau Jesusen bi-
zitza guztian zehar ikusteko eta ikutzeko eran agertu da. Bere nortasuna 
maitasuna baino ez da. Doan emoten dan maitasuna. Beragana hurrera-
tzen direnekaz daukazan hartu-emonek gauza bakar eta barriro gertaezi-
nekoa azaleratzen dabe. Egiten dauzan ezaugarriek, batez ere pobreen-
ganako, baztertuenganako, gaisoenganako eta sufritzen dabenenganako, 
errukiaren ikurra daroe eurengan. Jesusengan danak hitz egiten dau erru-
kiaz. Jesusi edozein egoeratan eragiten eutsona errukia zan. Errukiaz ira-
kurten eban aurrean eukazanen bihotzak eta erantzuten eutsen euren be-
netako beharrizanei. 

 

(Ik. Misericordiae vultus 8) 
 
 



 

Egunerokotasunetik hartutako irudiok begitu eizuz: 
ze egoera eta arazo aurkitu zeike irudion bitartez? 

1. Etxegabetuak 4.  7.  10.  

2.  5.  8. Aterpe gabeak 11.  

3.  6.  9.  12.  

 

 
Zeintzu egoeratan jarri zeikez protagonisten izen-abizenak? 

   

   

 
 

Zein da euren aurreango zure erantzuna? Zertan gauzatzen da? 
 
 
 
 

Zintzotasunez: arazootariko zeinek ez deutsu ardura edo ikutzen? Zergaitik? 
 
 
 

 

 
  
   

OTOITZA 
Emoiguzu, Jauna, bihotz zabala, anaitasunez hurreratu gaitezan 
zapalduta eta leherturik dagozan senideengana, behar daben 
laguntza emon deiegun. Zure Elizea izan dadila egiaren eta as-
katasunaren leku, zuzentasun eta bake-leku, gizaki guztiek aur-
kitu dagien bertan itxaropenean irauteko arrazoibidea. 

 


