
 
Berbizten dauan indarra da parkamena 

 
Luzaroan egon gara, bahar bada, errukiaren bideetan ibili barik eta ha 
iragarri barik. 
Alde batetik, justizia beti eta bera baino ez helburutzat eukiteko tental-
diak, ha, beharrezkoa eta ezinbesteko urratsa bai, baina lehenengoa 
dala ahaztuazo deusku; halan ere, Elizeak harago joan beharra dauka 
goragoko helburua eta esanguratsuagoa lortzeko. 
Beste alde batetik, tristetu egin geinkez gure kulturan parkamenaren 
esperientzia gero eta motelagoa dala ikusteak. Berba bera ere lurrundu 
egiten dala emoten dau. 
Parkamenaren testigantza barik, ordea, bizitza antzua baino ez da gera-
tzen, eremu ezereztuan bizi izatea balitz lez. 
Heldu da Elizearentzat parkamenaren barri pozgarria barriro iragarteko 
aldia. Oinarrietara bihurtzeko aldia da; hantxe kargutuko gara gure seni-
deen makaltasunez eta ezintasunez. 
Bizitza barri batera berbiztuazoten dauan indarra da parkamena; eta 
etorkizunari itxaropenez begiratzeko adorea emoten dau (Ik. Misericor-
diae vultus 10). 
 
 

OTOITZA 
 
Jana, egin naizu zure balearen lanabes. 
Gorrotoa dagoanean, maitasuna jarri daidala. 
Iraina dagoanean, parkamena jarri daidala. 
Banakuntza dagoanean, batasuna jarri daidala. 
Errakuntza dagoanean, egia jarri daidala. 
Ezbaia dagoanean, fedea jarri daidala. 
Etsipena dagoanean, itxaropena jarri daidala. 
Ilunpea dagoanean, argitasuna jarri daidala. 
Tristura dagoanean, alaitasuna jarri daidala. 
Jauna, kontsolatua izatea baino gehiago 
 kotsolatzea bilatu daidala; 
ulertua izatea baino ulertzea gehiago,  
 eta maitatua izatea baino maitatzea gehiago. 
Emoteak dakarrelako hartzea, 
norbere buruaz ahazteak dakar ha aurkitzea, 
parkatzeak dakar parkatua izatea, 
hilteak dakar betiko bizitzara berbiztea. 
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Ba dago Justizia epaitzen dauan legearen betekizun huts lez; horrek 
zintzoen eta pekatarien arteko banaketea eragiten dau pertsonengan. 
Jesusek errukia dan dohai ederra dau nahiago. Honek bilatu egiten 
dauz pekatariak harei parkamena eta salbamena eskeintzeko. 
Errukia ez dago justiziaren aurka; pekatariaganako Jainkoaren joke-
rea azaleratzen dau, hari aukera barri bat emonez bizitza aztertzeko, 
bihozbarritzeko eta sinisteko. Justizian geratuko balitz Jainkoa ez li-
tzateke Jainko izango; legeaganako begiramena eskatzen daben giza-
kien antzekoa litzateke. Justizia bere hutsean ez da nahikoa, eta es-
perientziak zerau dinosku: beragana baino joten ez bada hondatu egi-
ten dala. Horregaitik doa Jainkoa justizia baino harutzago errukiagaz 
eta parkamenagaz. Honek ez deutso justiziari ezer kentzen; ez dau 
huskeria bihurtzen, bestetara baino. Erratzen danak zigorra bete be-
har izango dau. Baina hau ez da amaierea, bihozbarritzearen hasierea 
baino, parkamenaren laztana sumatzen dalako. Jainkoak ez dau baz-
tertzen justizia. Inguratu egiten dau eta egintza nagusiago baten go-
ratu; han benetako justiziaren oinarrian dagoan maitasuna esperi-
mentatzen da (Ik. Misericordiae vultus 20). 

 



“Maitasuna emon deust” (HUMAN Extended versión VOL1 en YouTuben hartutako testigantzea) 
 
Aita-ordeak argindar kableez, egur zatiez edo danadalakoez joten nindula daukat gogoan. “Neure buruari egin deutsot zuri baino min handiagoa. Maite zai-

tudalako egin deutsut” esaten eustan. Maitasunaren irudi okerra itzi eustan. Luzaroan ustei zan dot maitasunak min emoten ebala. Min 
emoten neutsen maite ninduenei. Besteei eragiten neutsen minetik neurtzen neban nire maitasuna. Kartzelan, maitasunik bako eremuan 
sartzean hasi nintzen maitasuna zer zan eta zer ez ulertzen. 
Nonor ezagutu neban. Bera izan zan maitasuna zer dan erakutsi eustana. Nire egoeratik haratago begiratzen ekian: gizaki batek eragin 
daiken krimenik handienagaitik (emakume bat eta ume bat erailtea) jasaten neban bizitza guztiko espetxea. 
Ines zan. Erail nebazan Patriciaren ama eta eta Chrisen amama. Berak emon eustan maitasunari buruzko ikasgairik ederrena. Ni gorrota-

tzeko eskubide osoa eukan. Baina ez nindun gorrotatzen. Denboreaz eta alkarregaz egin dogun sinistezineko ibilbideagaz maitasuna emon deust. Zer nazan 
erakutsi deust. 
 

 
“Gorrotoagaz ez bizi izan” («Vida Nueva» aldizkaritik hartua: 2015/12/12-18. 2968 zb. 10-11 orr.) 

 
“Lehenengo unetik, irratiz kontzejal bat hil dabela entzutean, eta zeozerk neure senarra zala esaten eustala, Jainkoari oratu 
neutson. Hasierako antsiaren eta hurrengo "zergaitik"aren ondoren, laguntza eskatu neutson Jainkoari nire alaba bientzat eta 
neuretzat, eroangarri izan ekigun”. 2000ko bagilaren 4tik gogoratzen dau Mari Carmen Hernándezek.  
“Gero, denboraldi luze baten, telefonoz deitzen jarraitzen eusten euren erailketaz barre egiteko. Tristura eta mina sumatzen neban, 
baina eurekaitik ere bai, kaltea eginik egoala ere, zaurian gehiago sakontzearen egarri burubakoagaitik”.  
“Beste ezagun  batzuk, auzokideak barru, ez eusten gehiago berbarik egiten. Beste batzuk, geldokeria eta isilkeriatik, erailketea 
onetsi egiten eben. Bakotxak begitu behar dau bere barrura, eta egin behar dau bere ibilbidea bakarrean”. 
2007tik Mari Carmenek egitasmo batzuetan esku hartzen dau: jazartuen eta, erakundetik urrunduz, parkamena eskatu daben ETAko 
espetxeratuen arteko topaketa barriztagarridun ingurua osotuz. Holan amaitzen dau: “Benetako berradiskidetzea izango bada bakotxak egin behar dau bere 
ibilbidea.” Azken baten, “txarto egindako guztitik ikastea dalako gauzea, eta bakezko eta askatasunezko bizikidetza bat eraikitzea.” 
 
 

 
 

 

 
Gogoratu eizuz Jesusen berbok… 

 
—Zoriontsu errukitsuak, eurek ere errukia jadetsiko dabe-ta (Mt 5, 7) 
—Parkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei parkatzen deutsegun 
ezkero (Mt 6, 12) 
—Seme: parkatuak dagoz zure pekatuak (Mt 9, 2) 
—Pekatariei dei egitera etorria naz, damutu daitezan (Lk 5, 32) 
—Maite eizuez arerioak; esan ondo gorroto deutsuenei (Lk 6, 27) 
—Aita: parkatu eiezu, zer egiten daben ez dakie-eta (Lk 23, 34) 
—Hartuizue Espiritu santua: pekatuak parkatzen deutsezuezanei 
parkatuak gelditzen jakez (Jn 20, 23) 

 
... eta begiratu zintzotasunez zeure bihotz barrura 

 
—Parkatzea ala parkamen eskatzea da errezagoa? 
—Parkamen eskatzea zerk egiten deutsu gatxago? 
—Bazara gauza parkatzeko, parkamen eskatzen ez badeutsue ere? 
—Parkatuko zeuskio maite damutu bati, barriro besarkatzearren? 
—Nork sufritzen dauala gehiago uste dozu: gorroto dauanak ala 
gorrotatuak? 
—Uste dozu inori errengura izateak zoriona kentzen leikizula? 
—Zer bizi izan dozu bizikizun asegarriago lez: inori parkamena emotea ala 
inogandik parkamen hartzea? 
 


