
 
 

Jainkoaren ardurea 
 

Aparteko hitza dogu Errukia Jainkoaren guganako jokabi-
dea adierazteko. Bere maitasuna baiezteaz gain, ikustea eta 
ikutzea emoten deusku. Azken baten, maitasuna ez da izango 
inoiz hitz abstraktua. Bere izaeraz da bizitza zehatza: as-
moak, jarrerak, egintzak… egunerokotasunean zenbatu dai-
tekezanak danak. 
Jainkoaren errukia guganako bere ardurea da. Gure ardurea 
dauala sumatzen dau, gure ona nahi dauala, zoriontsu ikusi 
gura gaitula, pozez blai eta lasai. Ildo bardinean zehar abiatu 
behar izango leuke kristauaren maitasun errukitsuak ere. 
Bera errukitsua danez gagoz guztiok alkarrentzako errukitsu 
izatera deituak. 
Elizearen zeregina Jainkoaren errukiaren barri emotea da. 
Ebanjelioko bihotz taupadotan blaitu behar dabe guztion 
gogo-bihotzek. Elizeak ezinbestekoa dau, bere iragarpena 
sinisgarria izan daiten, errukia berak bizi izatea eta bere bizi-
tzeaz autortzea. 
Bere hizkereak eta keinuek errukia isuri behar dabe edozei-
nen bihotzean sartu daiten eta Aitaganako bihurtze-bidea 
barriz aurkitzeko bultzakadea sumatu ahal izan daien. 
 

(Ik. Misericordiae vultus 9 eta 11) 
 

OTOITZA 
Jesus Jauna: lagundu eiguzu 
Jainko Aita lez errukitsu izaten zeuri jarraitzeko 
eta munduan zendun eginkizuna garatzeko. 
Pobreei kontsolamenduzko berba bat 
eta keinu bat eroateko, 
gizarte honetako morrontza barrien morroi diranei 
askatasuna iragarteko, 
eurengan barru-batuta dagozelako 
ikusi ezinik dagozanei 
ikusmena berreskuratu azoteko, 
eta duintasuna erantzi jaken guztiak birduintzeko. 

 

(Ik. Misericordiae vultus 16) 
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Lukasen ebanjeliotik baino ezagutzen ez doguzan gertakari ne-
gargarri bik izten dauz jota Jesusengana galdezka hurreratzen 
diran Jerusalemdarrak. Euren ustez, Tenpluan, Pilatoren odol-
keria jasanez, eta baita Siloeko harresi-ondoko dorrea jaustean 
bizia galdu dabenek Jainkoaren zigorra hartu dabe. Jesusek ez 
dau onartzen pentsakera hori, eta agerian iragarten dau. Bi-
hozbarritzera egiten deutse dei, euren bizitzan egintza onak 
egiteaz arduratzeko, bizi diran artean frutu ugari emoteko au-
kerea dauke-eta. Horixe adierazten dau Jesusek ikondoaren 
paraboleaz. 
 

Gogoratu daiguzan Jesusen berbak: «Ez epaitu, eta Jainkoak 
ez zaitue epaituko; ez gaitzetsi inor, eta ez zaitue gaitzetsiko». 
Jainkoak ez daiala epaitu nahi dauanak ez dau bere senidearen 
epaile agertu behar. Giza-epaikuntzak azalean gelditzen dira; 
Aitak, ordea, barrua ikusten dau. 

 




