
 
“Itzi eiozue Jainkoari berradiskidetu zaizen” 

 
Jainkoak parkamen tresna gura gaitu, lehenengoak garalako 
beragandik hartzen. Elizeak errukiaren iragarle izan behar dau, 
gizakien bihotzetan sartu eta Jainkoaganako bidea honeek be-
rraurkitzea bultzatu. 
Parkamena danengana heldu daiteke; errukia sumatzearen 
deiak ez dau laga behar hotz inor. Bihozbarritze deia euren bi-
zitzako jarrerea dala-ta Jainkoaren graziatik urrun dagozanen-
gana zuzentzen da. 
Jubileu Urte honetako Garizuman barriro jarten dogu erdiko 
Berradiskidetze sakramentua, Jainkoaren errukia ospatzeko eta 
esperimentatzeko une sendo lez; honek parkamenaren handita-
suna norberarengan sumatzea emongo deusku. Autorle bakotxa-
rentzako barru bakearen benetako iturri izango da. 
Gure pekatuentzako Jainkoaren parkamena muga gabea da. 
Pekatuaren eta honen ondorioen morrontzan dagozanentzat 
Jainkoaren justizia askapen bihurtzen da. Jainkoaren justizia 
bere parkamena da. Jainkoaren justizia hau guztiei doan, Jesu-
kristoren heriotza eta biztuera dala-ta, emon jaken dohaia da. 
Jesukristoren kurutzea, ba, Jainkoaren guganako eta mundua-
ganako epaia da, maitasunaren eta bizitza barriaren ziurtasuna 
emoten deuskulako. 
Jainkoari berradiskidetu gaizala iztea pazko misterioak eta Eli-
zearen bitartekotasunak gauzatzen dabe. Jainkoa beti dago 
prest parkamenerako, eta ha, beti era barri eta ustebakoan, 
eskeintzen ez da inoiz nekatzen. 

 (Ik. Misericordiae vultus 17-22) 
 

 

Errukiaren Jubileo Urtea 
 

2016ko Epailaren 6 - Garizumako IV. Domekea 
 

 
 

Errukiari dagokiozan paraboletan Jesusek Jainkoaren izaerea iragar-
ten dau: Aita da eta ez dau etsitzen pekatua ezabatu artean, eta 
bazterkuntzea bihozberatasunaz eta errukiaz gainditu artean… Para-
bolotan Jainkoa pozez beterikoa aurkezten da beti, batez ere parka-
tzen dauanean. Ebanjelioaren eta gure fedearen gune aurkitzen dogu 
euretan, errukia edozertan garaile urteten dauan ahalmen lez, biho-
tza maitasunez beteten eta parkamenaz kontsolatzen dauan lez ager-
tzen dalako. 
 
Errukia Jainkoaren jarrera lez agertzeaz gain, bada baita haren bene-
tako seme-alabak ezagutzeko burubidea ere. Halan danok gagoz erru-
kia bizi izatera deituak, geuri isuri jakulako errukia lehenengo ta be-
hin. Zorren parkamena bihurtzen dan maitasun errukitsuaren agerpe-
nik argiena; et aguretzat, kristau lez, baztertu ezineko agindua dogu. 
Zein gatx egiten jakun parkatzea sarritan! Halan ere parkamena biho-
tzeko orekea lortu ahal izateko geure esku hauskorretan jarritako la-
nabes dogu. Beharrezko dogu, zoriontsu bizi izango bagara, arrabioa, 
gogorkeria eta bengantzea baztertzea. 

(Ik. Misericordiae vultus 9) 
 



HAIZE BOLARA BAT 
 
Arratsalde lasaia. Leiho ondoan Lukasen ebanje-
lioko 15. kapitulua irakurten nengoan.  
Amaitu neban irakurtea. Zabalik laga neban Bi-
blia mahai gainean. Itxi nebazan begiak ezelango 

eragozpenik barik meditatzeko. neure irudimenean berrikusi nahi 
izan nebazan parabolako irudiak: seme galduarena hain zuzen. Gatx 
egiten jatan iruditzea gaur egungo aberats batek, haren ondasune-
tako zati eder bategaz, etxetik urruneko lurraldeetara bizitza ho-
bearen bila ihes egitea. 
Halan ere beste irudi batzuk bai etorkidazala irudimenera, komuni-
kabideek nire ikusmenean eta kontzientzian grabatutakoak. 
Ezin neban burutik kendu euren etxetik soineko hutsekin urtetera 
behartutako hainbeste gizon, emakume, ume, pobreziak edo gerrek 
eraginda. Itsasoko arriskuetan, bide bazterretan nekati, zeru-muga 
argi barik, bizitzea zaintzeko edo bizitza duin bat lortzeko amese-
tan. 
Begiak itxita nengola, haize bolara bat sartu zan leihotik eta nahas-
tatu ebazan Bibliako orriak. Barriro begiratzean, 10. atalean nen-
goan: Samariar onaren parabolan. Berrikusi, eta ez jatan gatx egin 
parabola honetan lapurren esku jausi eta bidean bazterreratuta la-
gatakoa gaur nortzuk diran. Lehentxoago nire buruan ebizanekaz 
egin neban ha bat.  
Erbesteratuak bururatu jatazan, edo, sarri-
tan barru bako trafikanteen esku jarteko, 
familiaren diru aurreztu apurrekaz euren 
herritik urteten dabenak. 
Eurenera lagata, itsasoak eta  mugak ze-
harkatu, bide gatxetan zehar ibili eta arantza-hesiak gainditu behar 
dabez. 
Eragozpenik barik ezagutu nebazan zaurituari ez-ikusia egiten deu-
tsoen parabolako abadea eta lebita, ezelango ebatzi batera heldu 
barik euren lurraldean zenbat onartuko leukeezan eztabaidatzen 
daben gobernu eta erakundeetan. Baita Europako Batasuneko lurral-
deetan zehar pertsonen joan etorri askeari buruzko akordioak be-
rraztertzea eskatzen daben politikoengan ere… 

 
Baina gaur ere badagozala Samariar onak jakiteak gogo-sendotu nindun. 
Iheslari eta errefuxiatuen laguntzan urteten daben bertoko eta  kan-

poko pertsonengan ezagutu dodaz. Uharte 
greziarretara heltzen diranen bizitza 
salbatzera doazan sorosle eta su-
hiltzaileak eta itsastarrak dira. Geltokie-
tan eta mugetan harrerea egin eta 
laguntza emoten daben borondatezkoak 
dira. Bere uretik eta jakietatik emoten 
eta janzkiak eta aterpea ere emoten 

dabenak. Horreik, etorkinentzat, parabolako bide bazterreko zauri-
tuarentzat samariar ona zanaren pareko ezezagunak dira. Eta haren an-
tzera, hurreko egiten jakin dabe. 
 
 Biblia barriro hartzean, nire gogoan, eztenez berunean idatzitako lez, 
sumatzen dodaz Jesusek bizitzara eroateko esandako azken berbak: 
ZOAZ ETA EGIN BESTE HORRENBESTE. 
 
Orrialde bi aurrerago noa Biblian eta barriro noa seme galduaren para-
bolara. Ezinbesteko egiten jat azkenera begiratzea. Parabolako seme 
nagusia ezagun-ezaguna egiten jat. Adi-adi begiratzen deutsot. danerik 
daukana da. Bizitza erosoa daroa aitarenean. Ez daki doan daukana ain-
tzat hartzen. Kapritxoren bat euki ezinak mintzen dau. Bere esku da-
goan ezer partekatzeko ez da gauza. Ez da Aita lez errukitsu.  
 
Argi ikusi daiket orain seme nagusiaren 
jarrera horretan, interesagaitik, edo aurre-
ikuspen sozialen eta erlijiosoen edo arra-
zakeriaren norkeriagaitik, edozein herrial-
detako pobre eta oinordegabetuengan seni-
dea ikusiz harrera on egiteko atzamar bati 
eragiteko gauza ez diranak. Neure buruari 
ere badinotsot adiago begitu behar dodala ispilura. 
Eta amaitzeko, parabolen eta egunerokotasunaren arteko talka hau 
dala-ta, nire buruan kableak trabatu jatazan ala "Espirituaren haize bo-
larea" izan ez dan nire Bibliako orriak ekarri-eroan dauzana. 
Zuk zer uste dozu? 

 
 
 Emoiguzu, Jauna, bihotz barritu bat! Isuri eiguzu Espiritu barri bat! 


