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Gai honetaz idatzi behar nuela esan
zidatenetik “zerua” alde guztietan
“ikusten”, “aurkitzen” saiatu naiz.
Edota, beste modu batera esanda,
“zeruaren” mezua nire eguneroko
bizitzan bilatzen saiatu naiz, gero
paper baten gainean jarri ahal izateko.
Ez da, ez, erraza. Gauza bat da norbe-
raren baitan hainbat eta hainbat gauza,
pentsamendu, gogoeta erabiltzea, eta
beste bat hori guztia modu egoki bate-
an besteekin elkarbanatzea. Horrek
aske dabilen abstrakzio horri guztiari
forma zehatza ematea eskatzen du; eta
aldez aurretik aitortu nahi dut ez daki-
dala horretarako gai izango ote naizen.
Zeruaz, itxaropenaz, hainbeste gauza
esan daitezke; eta, aldi berean, hain
gutxi… Nola uztartu? Nire bizitzako,
nire eguneroko “lurra” eta “zerua”ren
bizikizuna lotzen, elkartzen saiatuko

naiz. Ez dakit noraino helduko naizen
baina bideari ekingo diot. 

Dena den, esango dudan eta esan
gabe utziko dudan guztiarekin gauza
bat sortu nahi nuke: zuregan, irakurle
horrengan, gai sakon, aberats eta zabal
honetaz pentsatzeko, hausnartzeko,
bilatzen jarraitzeko txinparta piztea.
Ametsa? Desioa? Behar bada… Kasu
honetan lurreko itxaropena. Baina,
itxaropenik ez da galdu behar.

1. Oinak lurrean jarriz

Zerua, itxaropena, lurra. Hiru hitz.
Hiru errealitate. Hiru bizikizun.
Bakoitzak bere modura uztartuko
dituenak, uztar badaitezke... Uztartuak
aurkitzen dira behintzat artikulu honen
izenburuan.

* Irakaslea. Agustindar moja kontenplalaria. Aretxabaleta.
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Baina zerurik ba ote? Eta baldin
bada, zer ote? Non aurkitu? Nork ikusi
du? Nork dauka beraren berri? Eta,
oraindik gehiago, ba al dago zeruko
itxaropen berezirik?

Ez dakit zer sortzen duen bakoitza-
ren baitan artikulu honen izenburuak,
zer oihartzun sortzen dizun zeure bai-
tan “zeru” hitzak: kosmosaren oihar-
tzuna, eguraldi edota klimatologiaren
oihartzuna, heriotzaren oihartzuna,
“geroko” beste bizitza baten oihartzu-
na… Zergatik hainbeste azpimarratu
“zeru” hitza? Nire ustez gakoa hor
dagoelako: zenbat eta esanahi argiagoa
duen niretzat, orduan eta errazago
egingo zait zer den “hango itxaropen”
ulertzea. 

Beraz, lehenengo geldiunea.
Honetara gonbidatzen zaitut: oinak
lurrean ondo errotu eta zeure begirada
sakon, zabal eta beldurrik gabea, isile-
an eta presarik gabe, zeure barru-barru-
raino zuzendu eta hortik gora (zerura)
eramatera. Horrela, lurrean egonik,
zerurako bidea egiten hasiko zara.

2. Bizitzaren eragileari izena
jarriz

Eta zer izen jarriko? Itxaropena.
Izenburuaren bigarren hitza. Hitza
bakarrik? 

Ez litzateke gaizki egongo norbe-
rak hitz honi esanahia jartzea; norbera-

rengan sortzen duen oihartzuna entzu-
tea. Itxaropena zer den eta zer ez den
argitzen joatea. Zer “kolore” daukan
kontenplatzea. Itxaropen horri “zeru-
koa” jarriz gero, zerbait aldatuko al li-
tzateke? Bigarren geldiunea egiteko
aukera.

2.1. Itxaropena. Itxaropena ez da
ilusioa, utopia, optimismoa, ametsa,
asmo edo desio ona, seguritatea. Ez.
Itxaropenak beste zerbait eskatzen du,
beste zerbait darama bere baitan.
Gehiago da indarra, kemena, aurrera
egiteko eragina; aurrean ez dagoena,
baina aurrera egiten laguntzen duena.
Itxaropenak begirada zabala, irekia
dauka; berritasunaren eskutik doa; ez
dio betikoari, ohiturari, gaurkoari
amore ematen, beste zerbait gehiago
bilatu nahi du. Beste modu batera esan-
da, “bai, baina ez” bat da. Oraingoa
(bizi duguna, daukaguna, garena…)
bai, baina ez da nahikoa; harantzago
begiratu behar da. Jarrera horren eragi-
lea itxaropena da. Eta horretarako be-
har-beharrezkoa da erne egotea, entzu-
ten egotea, erabakitzen jakitea… Dena
ez baita itxaropena, nahiz eta, behar
bada, errazegi erabili hitz hau gure
ahotan. Ez ote ditugu askotan itxarope-
na eta ilusioa nahasten, bata besteare-
kin ordezkatzen? Beldur naiz gure
frustrazio asko ez ote datorren ordez-
kapen-bide honetatik.

2.2. “Zeruko itxaropena”. Baina
kasu honetan itxaropenari beste izen
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eta izan laguntzaile bat jarri diogu:
“zeruko”a hain zuzen. Horrek zer
aldatzen du? Zer eransten dio?

Hasieran aipatu dut inportantea
dela zehaztea “zerua”z zer ulertzen
dugun. Eta une honetara iritsirik orain-
dik gehiago.

Hemen zeru hitzak beste dimentsio
batera garamatza: transzendentziaren
ukitua dauka, geure gaurko izatea gain-
ditzen du. Zerua ez da “han”, “goian”,
“nonbaiten” galdua dagoen espazio
bat, leku eder bat. Ez. Kasu honetan,
Jainkoaren seinalea daukala adierazi
nahi du. Zeru hitza erabiltzean, nola-
bait, “betetasuna”, “osotasuna”, “beti-
kotasuna”, “mugarik gabea”, “beste
zerbait handiagoa” adierazi nahi du.
Baina ez edozein gauzaren, egoeraren
betetasuna, osotasuna, betikotasuna,
handitasuna, ez; baizik eta pertsonari
pertsonago, gizakiari gizakoiago izaten
laguntzen dioten alderdiena: maitasu-
na, askatasuna, zoriona, bakea, erres-
petua, justizia, batasuna, elkartasuna…

Denok dakigu lurrak, munduak,
bere mugak dauzkala, gure eraginaren
menpe dagoela, manipulazioa ondo
ezagutzen duela; gaixorik, zaharturik,
antzu senti daitekeela. Ez, noski, bere
ahoz esaten digulako, baizik eta, natu-
rak honi guztiari eskaintzen dizkion
erantzunak denentzat ezagunak direla-
ko: sarraskiak, lehorteak eta uholdeak,
gaixotasun berriak, pobretasuna, esplo-

tazioa zentzu zabalean… Horregatik,
ezin gintezke lurreko itxaropenean gel-
ditu. Itxaropen honek, horrela deitzerik
baldin badago, muga horiek guztiak
ezagutuko lituzke eta ez liguke aurrera
begiratzen lagunduko; amets batean
itoko litzateke; utopia xelebre batean
gelditu; beti ezinezko gauza bat bezala
ikusiko litzateke. Eta gizakiak hori
baino gehiago merezi du; horretarako
baino gehiagorako dago egina, deitua,
bidean jarria. Gailur handiena du hel-
muga (zerua) eta ez mendiko zelai
zabal eta ederrak (lurra), ederrenak
izan arren. Aspaldidanik Hiponako
Agustinek zioen: “Zuretzat egin gaitu-
zu, Jauna, eta ez du onik gure bihotzak
zuregan atseden hartzen ez duen arte”.
Hori da zeru betea.

Bestalde, zerukoa izateak, gelditu
gabe, aurrera egitera garamatza, beti
bila ibiltzera eta bidea egitera bultza-
tzen gaitu. Badakigu osotasun hori ez
dela hemen, mugen artean, erabat gau-
zatuko eta, orduan, itxaropena animuz-
ko garrasi bihurtzen zaigu, geure baitan
nolabait esaten duena: “Jo gora, eutsi
goiari, ez etsi, beti zerbait gehiago posi-
ble da”. Esan daiteke “Ez, baina bai”.

Beraz, ez da itxaropena bakarrik,
baizik eta “osotasun” horren partaide
den itxaropena. Ez da nolanahiko itxa-
ropena. Badakit, bestalde, osotasun
hori ez dagoela nire esku, baina bai
horren eraikitzaile izatea, lurrean zerua
eraikitzearen ardura nirea dela.

“Zeruko itxaropena” lurrean
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3. Haziaren hazkuntza 

Baina itxaropenak ere bere bidea
egin, urratu beharra al dauka? Hazia
bakoitzaren bihotzean, bizitzan ereinda
dago, orain bakoitzari dagokio ernetzen
laguntzea. Itxaropena gure beste hainbat
sentimendu, jarrera, pentsamendurekin
batera hazten doa; ez da bakarrik aurki-
tzen; horrek guztiak itxura berezia eman-
go dio, noski; hala ere, bera da.
Itxaropena ez da maitasuna, ez da esku-
zabaltasuna, ez da… Hau da, bakoitzak
bere izena eta izana dauka. Horietako bat
itxaropena da. Berriro galdera bat dakar:
Zer da niretzat itxaropenaren hazia?
Nola ulertzen dut gaur eta hemen?

Kasu honetan, gainera, gure itxaro-
penak nortasun berezia dauka:
“zeru”koa, hain zuzen. Eta, lehen aipa-
tu bezala, honek zerbait eransten dio.
“Osotasun” horretara begira dagoen
itxaropena da, transzendentziaren
dimentsioa daukana, Jainkoaren uki-
tua. Horrek itxaropen-hazi hori gero
eta osotasunean errotuago, txertatuago
eskatzen du. Horretarako, geure bizi-
tzan gelditzen joatea eta, lurraren mui-
nean sartuz (geure baitan), hazi horren
sustraiak nola dauden ikustea, azter-
tzea beharrezkoa da: osasuntsu daude,
gaixorik aurkitzen dira, laguntza behar
dute… Eta hauxe da bereiztea, barnera
jo eta entzutea, janaritzea.

Badakit Jainkoak geure eskutik,
pentsamoldetik ihes egiten digula,

pentsatzen eta bizi/sentitzen duguna
baino gehiago baita, zerbait diferentea;
baina, zorionez, guzti hori gizatasunez
bizi izan duen eredu paregabea dauka-
gu edota eman digu: Nazaret-eko
Jesus, hain zuzen. Bera ere hazten joan
zen bai jakinduriaz, bai gorputzez (Lk
2, 52a). Aurrerago itzuliko naiz honeta-
ra.

Bibliako hainbat pasartek ere itxa-
ropenaren gorabeherak ondo jasotzen
ditu. Bertan esaten zaigu galdu, iraba-
zi, mantendu daitekeela, bizirik, hilik,
handia, txikia izan daitekeela… Beste
modu batera esanda, itxaropenak bizia
dauka, indar bizia da atzo, gaur eta
beti.

4. Haziaren lurra

Aurrera noa eta oraindik ez dut
aipatu izenburuaren hirugarren hitza:
lurra, lurrean. Zer esan nahi du horrek?
Zerua eta lurra nola lotu?

Haziak nonbaiten errotu behar du;
sustraiak nonbait bota behar ditu.
Lehenengo, noski, norberarengan,
baina norbera hori nonbait kokatua
dago: gaur eta hemen kokatua dago.
Espazio eta denbora definitu batean.
Itxaropen hori errealitatean, gaur eta
hemen, kokatu beharra dagoela esan
nahi du honek. Hau da, itxaropen
horrek errealitate bat ezagutzen du,
gaurkoa, baina etorkizun ezberdin bat
desiratzen; “bai, baina ez” horrek
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mugitzen du. Beraz, itxaropenak
balantzaren formula ondo ezagutzen
du, bi oinen gainean dabil: bai eta ez.
Tentsio horrek definitzen joatea eska-
tzen dio, errealitateari aurre egitea eta
ez ametsetan ihes egitea. Historian
txertatua egotea da berea.

Honen ondorioz, itxaropenak ondo
ezagutzen du kritika sakona eta ardu-
ratsua, inkonformismoa berekin dara-
ma eta ez du ez segurtasunik ez lasaita-
sunik eskaintzen. Itxaropenez bizi
dena, bere bizitzan itxaropenari leku
eman diona konprometiturik biziko da.
Hau da, etsipenaren aurkako jarrera
izango du lagun. Silbermanek dioen
bezala, “etorkizuna lanarekin hasten
da”. Etorkizuna gero datorren  eta ez
dakigun hura da, gaur bizi ez duguna,
baina, egokia baldin bada behintzat,
“zeru”koaren (osotasunaren) dimen-
tsiora hurbildu nahi duena; lana, berriz,
lurrekoa.

Zeruko itxaropenean sinesteak,
usteak ez dio, inondik inola, lurrekoari
indarra kentzen. Alderantziz baizik,
lurrekoa sendotu egiten du, bere norta-
sun, izate berezia eransten dio.

5. Fruituak

Haziaz, lurraz, hazkuntzaz zerbait
esan ondoren, badirudi horrek guztiak
berekin daramala emaitza, hau da, frui-
tua. Baina, itxaropenak, zeruko itxaro-
penak, itxaropenez bizitzeak fruituak

eman al ditzake? Zeure baitan beste gel-
diune bat egitera gonbidatzen zaitut. Ba
ote dago ezberdintasunik itxaropenez
bizitzetik itxaropenik gabe bizitzera?

Itxaropenez bizitzeak ez du supo-
satzen hobeto, errazago, alaiago bizi-
tzea. Itxaropena ez da errazkeriarekin
elkartzen. Beraz, fruituak ez dira bide
horretatik joango. Lehen aipatu bezala,
konpromisoaren aztarnak edukiko ditu
zentzu zabalean: gaurko politikan, eko-
nomian, kulturan, erlijioan. Ezin ukatu,
honek berekin daramatzala zailtasu-
nak, ulertu ezinak, ilunaldiak… Beraz,
honek guztiak heldutasuna eskatzen
du; heldutasunez eta ez arinkeriaz
bizitzea. Ondorioz, heldutasunaren
fruituak edota fruitu helduak eskainiko
ditu. Adibidez: elkarrizketarako eta
errespetuzko talantea, errealitateari ire-
kita bizitzea, gizartearen eta gizakiaren
entzule izatea, berritasunari beldurrik
ez edukitzea, ausardiaren kutsua, ima-
jinazioari bide ematea… Egoeraren
edo errealitatearen arabera aldatzen,
egokitzen joango dira, baina beti ildo
honetatik bideratuko dira.

6. Ongarri baten kutsua

6.1. Ongarri orokorra. Aurreko
puntu batean aurreratu dudan zerbait
berreskuratu nahi dut oraingoan eta
ongarriaren irudiaz egingo dut. Zein da
ongarriaren funtzioa? Zer ongarri
dauzkat nik neure bizitzan? Zein auke-
ratzen ditut? Hona hemen hausnarketa-
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rako beste aukera bat, nahi baduzu
behintzat.

Itxaropenari zerukoa eranstea
lehen aipatu dudana azaltzea da:
transzendentziaren, Jainkoaren ukitua,
kutsua. 

Zerua, berez, zerua da, besterik
gabe. Baina gorago esan dudan bezala,
kasu honetan beste zerbaitetara begi-
ratzen jartzen gaitu. Aspaldidanik
zerua Jainkoaren bizileku bezala ikusi
da. Behar bada zerua bera goian dago-
elako, handik dena ondo domina daite-
keelako, Jainkoa beti goian dagoen
Norbait bezala ulertu delako, handik
“lurra” ondo ikus daitekeelako... Argi
dago pertsonak irudiak erabili beharrak
dauzkagula abstrakzioari “forma” bat
emateko. Hau guztia azaltzeko antzina-
ko irudiak ez genituzke gaur erabiliko,
asko eta asko ez ditugu jadanik erabil-
tzen, baina beste batzuek hor jarraitzen
dute. Azkeneko kasu hauetan ondo
zehaztea, argitasun berri bat eskain-
tzea, ematea dagokigu, gauzak behar
diren moduan ulertuak izan daitezen,
eta haurrentzako egindako nobela
edota ipuin bateko partaide bezala
geure buruak senti ez ditzagun.

Zeruak, beraz, Jainkoarekin, trans-
zendentziarekin harremanetan jartzen
gaitu, edota lotura bat ikustera gara-
matza behintzat. Esan dugu inportan-
tea dela norberak definitzea edota
zehaztea nolakoa den “ikusten” duen

zerua, bizi duen itxaropena. Beste
pauso bat emanez, eman nahi duenak,
zer/zein/nolakoa den Jainkoaren iru-
dia, Jainko-esperientzia edota biziki-
zuna definitzea izango litzateke
garrantzitsua, Jainkoak nire bizian
lekurik baldin badauka. Honek, nahi-
taez, ukitu nabarmena emango dio
guztiari: itxaropenari, lurrari, zerua-
ri… Daukadan ongarri horren kalitatea
jakitea behar-beharrezkoa da.

Eta zergatik Jainkoari ongarri
deitu? Irudi bat erabili behar dut, noski.
Hasieratik, gainera, lurrarekin lotuak
dauden irudiak hartu ditut “zerua hur-
bilago” egiteko, baina, batez ere, nire
bizitzako ongarria, niri bizitzan on iza-
ten laguntzen didana, onenera begira-
tzen jartzen nauena Jainkoa delako. 

Nire ezinak, mugatasunak eta
petralkeriak guztiak hor egon arren,
bera da behin eta berriz belarrira,
bihotzera esaten didana: “bai, baina
ez”; “hau zara orain, horrela jokatzen
duzu, bizi zara, baina zerbait handiago-
ra deitua zaude”. Bera da nire bizitza
baretzen, ontzen, alaitzen duena; nire
bizitzari zentzua ematen diona; bal-
dintzarik gabe ni maitatuz, barkatuz,
niregan bete-betean fidatzen dena;
aurrera egiteko indarra ematen didana;
ilunaldietan, zailtasunetan… kemena-
ren, itxaropenaren hazia nire baitan
ereiten duena. Eta hau guztia da zerua
eta lurra bat egitea, nire lurra eta zerua
elkartzea. Niregan “zerua” eta “lurra”
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elkarturik daudela onartzea. Gorazarre-
zati batek dion bezala: “herioa eta
bizia, borroka latz gogorra…”.

Begirada gaurko beste hainbat ego-
erari lotzen badiot, munduarekiko,
gizakiarekiko… Jainkoak zerbait azal-
tzen al dit? Berriro ere, nire baitan
“bai, baina ez” bat sortzen da: “Gauzak
dauden bezala daude, baina ez da nahi-
koa, aurrera egin behar da; egoera
hobetu egin behar da; justiziazko, mai-
tasunezko, bakezko… jarrerak areago-
tu egin behar dira”. Konpromisorako
deia jasotzen dut. Ez, ez da nire kon-
tzientzia lasaitzen eta isilarazten duen
Jainkoa; alderantziz, itxaropenaren tes-
tigu izatera deitzen nauen Jainkoa.
Mundua amaitu gabe dagoen zerbait
bezala ikusarazten dit eta itxaropenak,
Jainkoarengan nire ustea jartzetik dato-
rrenak, begiak zabalik edukitzera,
aurrera begiratzera narama.

Baina oraindik gehiago. Hemen
aipatzen dudan Jainkoak irudia dauka,
ez da abstraktua. “Jainko” hitza eta
esperientzia oso orokorra izan daiteke;
erlijio askotan aipatzen da Jainkoaren
irudia, transzendentziaren irudia.
Jainko honek aurpegia dauka: Nazaret-
eko Jesusena, hain zuzen.

6.2. Ongarri zehatza. Bai, ez da
nahikoa esatea Jainkoaren ontasuna,
mugagabetasuna, handitasuna… dela.
Irudi, eredu zehatza beharrezkoa zaigu.
Eta horren izena Jesus da; Belenen

jaio, gurutzean hil eta ondoren piztu
zen Jesus.

Nire itxaropena, behin eta berriz
esaten ari naizen bezala, etorkizunari
zabalik aurkitzen da; baina ez da edo-
zein etorkizun, Jesusen etorkizuna bai-
zik. Eta Jesus horrek dei egiten dit itxa-
ropenaren testigu izatera, zeruko itxa-
ropenaren lekuko izatera, hain zuzen. 

Nola izan itxaropen horren testigu?
Jesusek egina eginez, Isaias profetak
aurreratutako berbera gaurkotuz:
“Berak (Jaunak) nau bidali gatibuei
askatasuna eta behartsuei berri ona
adieraztera, itsuei ikusmena hots egite-
ra eta zapalduak askatzera” (Lk 4,
18); edota, beste asmo hura: “Egizu
guztiak bat izan daitezela. Aita, zu
nirekin eta ni zurekin biok bat garen
bezala, hauek ere bat izan daitezela
gurekin” (Jn. 17, 21). Honek etorkizun
perfektu baten itxura dauka. Eta etorki-
zun perfektu hori zerua da. Horretara
deituak gaude: Jaunagan guztiak bat
izatera. Hori da osotasuna, betetasuna,
mugagabeko bizitza. Hori da zerua. Eta
itxaropen horrek mugitzen nau. Zeruko
itxaropen horrek martxan jartzen ditu
nire oinak.

Badakit hori bete-betean ez dela
mundu honetan, bizitza honetan izan-
go, eta honek heriotza ondorengo bizi-
tzarekin harremanetan jartzen nau;
geure mugatasunak berriro ere esana-
razten digulako “bai, baina ez”, “bai,
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baina oraindik ez”; hala ere, urratsak
ematen joango gara. Jesusek itxaropen
hau aurrera eramateko estilo berezia
utzi zigun: maitasunaren bidea.
Maitatzea da eginkizun nagusia eta
maitasunak, Jesusek erakutsi zigun
maitasunak (ez lagunei barkamena
eskaintzen diena baizik eta etsaiei ere
bai) gure itxaropena bustitzen badu,
Etorkizun berri baten eraikitzaile izan-
go gara, itxaropena den Jainkoaren tes-
tigu izango gara.

Atal honetan aipamen txiki bat bes-
terik ez dut egiten. Zenbat altxor eta
zehaztasun, betikotasun horretara dei-
tuak izateak ematen duen itxaropena-
ren atal aurki dezakegun Ebanjelioetan
bereziki. Mateo, Markos, Lukas eta
Joanen idazkietan zeruko itxaropen
hori zer den ondo deskubri dezakegu,
eta zeruko itxaropen hori gaur egun,
hemen (lurrean), nola aurrera eman
ikusi ere bai.

Egarri denak jo dezala ur-putzura.
Gonbidapena luzatua dago.

7. Formula berezia

Horrela deitu nahi diot Jesusek
bere mezuan utzitako altxor ederrene-
tako bati. Otoitz txiki bat, hain zuzen.
Baten batek honez gero galdetuko zuen
zer egiten duen otoitz batek hemen. Ez
da harritzekoa. Harritzekoa zera da:
otoitz labur batek, hitz gutxi batzuk,
zerua eta lurra hain ondo lotzea; zeru-

ko itxaropen hori lurrean gauzatzen
nola hasi hain trebe eta labur esatea. 

Baina zergatik otoitz egin?
Itxaropena zerukoa izatea, hau da,
onena, zuzenena, osoena izatea nahi
badugu, horren guztiaren iturrira jo
behar dugu, eta iturri horren sorburua
Jainkoa da. Beraz (Jainkoaz) jantzi
beharra daukagu, bere izatea geurega-
natuz, bera ezagutu ahal izateko. Nola?
Berarekin egonez. Bizirik iraun nahi
duen edozein adiskidetasun sakonek
eskatzen duen bezala.

Eta “formula” diot, ez kantitateaz
osaturiko konposizio bat delako, baizik
eta bihotzean erraz txerta daitezkeen
lerro batzuk direlako. Hitz jakinak
(formula), baina emaitza ez jakina.

Horrela hasten da: Gure Aita zerue-
tan zarena. Ondoren, zazpi eskari egi-
ten ditu. Banaka joango gara, baina
aldez aurretik aipamen txiki bat. Aita
zeruetan dagoela esateak ez du gure-
gandik urruti dagoela esan nahi, baizik
eta, alde batetik, Jainko hori guregan-
dik oso hurbil dagoela Ama/Aita iza-
nez eta, bestetik, lurrean bizitzeko
modu berri bat dela, Jesusen modua,
hain zuzen. 

Hona hemen eskariak:

7.1. Santu izan bedi zure izena.
Jainkoa ez da edozer gauza; Jainkoak
gero eta Jainkoago izan behar du
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bakoitzaren bihotzean eta gaurko lurre-
an, munduan; Jainkoa geure eguneroko
bizitzan txertatua deskubritu behar
dugu, bai une zailetan, gogorretan,
gehien sufritzen dutenengan bereziki,
eta baita lurreko gauza eder bakoitzean
ere. Hori da, gaur eta hemen, bere
izena santutzen joatea. Hori da itxaro-
pen berri bati ateak zabaltzea.

7.2. Etor bedi zure erreinua. Ez,
ez da mundu edota lur honetan ulertzen
dugun boterea, indarra, ahalmena.
Erreinuak bizitza berri bat esan nahi
du, maitasunak eragindako bizitza,
Jesusek bizi izan zituen baloreetan
oinarritutako bizitza eraikitzen joatea:
justizia, duintasuna, solidaritatea, bata-
suna, bakea... Erreinuak mugarik ez
daukala adierazi nahi digu, beti irekita,
zabalik dagoen bidea, helmuga Jainkoa
delako. Hauxe bera da mundu berri
baten itxaropenez bizitzea.

7.3. Egin bedi zure nahia, zeruan
bezala lurrean ere. Jainkoaren bideak
ez dira inposaketaren bideak, baizik eta
bakoitzak bere bidea aurkitzeko gonbi-
dapena; hori da bere nahia, bizitzako
oinarrizko zutabeak ondo finkatuz
bakoitzak askatasun osoz bere bidea
urratzen joatea. Zailtasunak, ezinak,
aurki ditzakegun trabak ez digute etsia-
razi behar, bere Espiritua han eta
hemen dabilelako eta, bide batzuk
ixten badira ere, beste batzuk azaltzen
direlako. Honek itxaropenezko jarreraz
bizitzera garamatza.

Lagun batek orain dela urte batzuk
berak egindako koadro txiki bat opari-
tu zidan eta honela zioen: “lurrean ere
zeruan bezala”. Asko gustatu zitzaidan
“lurra” hitza zerua baino lehenago aur-
kitu nuelako. Niretzako dei bat izan
zen. Behar bada, zerbaiten bila, eta
lurraz ahazturik, “zerura”, abstrakziora
begira gehiegi nenbilelako. Lagun hau
orain dela gutxi minbiziaz hil zen;
bera, dagoeneko, zeruko itxaropen
betean bizi da. Berak utzitako mezua
elkarbanatzea nahi izan dut, guztiz bat
datorrelako idatzi behar nuen gogoeta-
rekin. Hitzen ilustrazioa iruditu zait. 

7.4. Emaguzu gaur egun honeta-
ko ogia. Bizia, lurra, unibertsoa emana
izan zait, ez dut nik sortu. Deskubritu
eta onartu egin behar dut nire esku
egon gabe dena. Nire ahalmenak oso
mugatuak dira eta egunero behar dut
Jainkoaren laguntza, ogia. Gaur ere
modu askotako ogia (eskubideak, duin-
tasuna…) falta da eta horren alde lan
egiteko kemena eman behar digu. Hori
gaurko ogia eskatzea da. Itxaropen
berri baten eraikitzaile izateko deia da.

7.5. Barkatu gure zorrak, guk
gure zordunei barkatzen diegunez
gero. Badirudi hau esatean Jainkoari
barkamenaren neurriak guk jartzen diz-
kiogula: guk barkatzen dugun bezala
zuk barkatu. Ez. Berari eskatzen diogu
lehenengo gauza zera da: guri barka-
tzeko. Beraz, bera da barkamen-neu-
rria, bera da barkamen-eredu. Bera da
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“oraindik gehiago” esaten diguna. Bera
da “barkatzea ez da nahikoa, maitasu-
neraino heldu behar duzu” esaten digu-
na. Ez al da zerua “infernuari” uko egi-
tea? Hau da, pertsona hiltzera daraman
guztiari uko egitea? Ez al da barkame-
na gaitz askoren sendagaia? Zenbatez
gehiago oraindik Jainkoagandik dator-
kigun barkamena, Jainkoak eskaintzen
digun barkamenaren eredua.
Itxaropenak itxaropen argitsua izan
dadin ez al du barkamenaren eskutik
joan behar? Zeruko itxaropeneraino,
azkeneraino, heldu nahi badugu, ez al
dio Jainkoaren barkamenari begiratu
behar? Horrela bakarrik jakingo dugu
besteari barkatzen eta bestearentzat
lurrean “zeruko itxaropenaren” testigu
izaten.

7.6. Ez gu tentaldira eraman,
baina atera gaitzazu gaitzetik.
Bizitza osoa zailtasunez beterik dago
eta askotan ez da erraza aurrera egitea,
besteei kalterik ez egitea, txarkerian ez
erortzea. Hori hor dago eta ezin da
ukatu, gure mugatasunaren eraginaren
ondorioa da. San Paulok ondo azaltzen
du esaterakoan askotan nahi ez duena
egiten duela eta egitea nahiko lukeena
egin gabe uzten duela. 

Jainkoari otoitz, eskari hau egitera-
koan, hauxe esan nahi diogu: Jauna,
nire ahultasunean izan zaitez zu nire
indar, izan zaitez beti nire ardatz; bada-
kit eroriko naizela, baina luzatu zeure
eskua, egon zaitez beti nirekin; lagun-

du besteentzat zuregandik datorren
poz, osasun, biziaren testigu izaten,
munduan heriotzak azkeneko hitza
eduki ez dezan”. 

Itxaropenak ondo ezagutzen du
tentaldiaren tira eta gaitzaren indarra,
baina horren guztiaren gainetik bizia
den Jainkoa hor dagoelako, aurrera
begiratzeko gai da; itxaropenak zeruko
betetasun horretara begiratzen du.
Gaitzari aurre eginez, tentaldiari sendo
erantzunez, lurrean zerua egiten saia-
tzen da.

Otoitz ederra benetan. Geure bizi-
tzaren muinetaraino garamatzan otoi-
tza; geure itxaropena indartzeko, sen-
dotzeko baliagarria gertatzen den otoi-
tza; behin eta berriz “zeruko itxarope-
na” lurrean ereiten, egiten, saiatzen
joan behar dugula oroitzen digun otoi-
tza. Zerura begira jartzen eta, aldi bere-
an, oinak lurrean errotzera gonbidatzen
gaituen otoitza.

8. Lurrean fruitu berri bat

Oinak lurrean dauzkat, nahiz eta
nire begirada zerura luzatu, eta horrega-
tik ezin naiz gelditu nire baitan gogoeta
bat egin gabe. Itxaropenaren arrastoak
sumatzen ez diren mundu batean,
zeruarentzat lekurik egiten ez den
gizarte honetan, heriotzarekin bakarrik
lotzen delako eta gaur egun heriotzaren
errealitate hori ezkutatu behar delako,
gerokoa ez bazik eta gaurkoa, efikazia
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eta unean unekoa goraipatzen den aldi
honetan, etekina lortzearren lurra
esplotatzeko eskrupulorik ez dagoen
honetan, zer leku dauka gaur honek
guztiak (zeruak eta itxaropenak)?

Inoiz baino beharrezkoagoa da
bizitzari zentzua aurkitzea. Inoiz baino
beharrezkoagoa da itxaropen ezak,
gaitzak, ilunaldiak, diruaren irrika bizia
eta ase ezinak, desanimuak, injustiziak
jotako mundu honetan itxaropen berri
baten, Mundu Berri baten testigu iza-
tea; munduaren etorkizuna ez dela gaur
bukatzen aldarrikatzea; maitasunaren
miraria posible dela azaltzea. 

Inoiz baino ozenkiago mundu
honi norbaitek aldarrikatu behar dio:
“Kristo da zure itxaropena”.
Korrupzioa, botere ustelak, programatu-
tako marjinazioa bultzatzen duen mundu
honek, gaixorik aurkitzen den lur honek,
balore Absolutuak azpimarratuko dituz-
ten gizon-emakumeak behar ditu, itxa-
ropena “zeruan” jarrita daukaten pertso-
nak behar ditu. Fededunontzat, familia
bakar batean biltzen den Elizarentzat,
erronka zoragarria. Zerbait egiteko gai
izango ote gara?

9. Lurperatua izan arren zeruko
itxaropena

Artikulu hau idazten ari nintzela,
gertakizun ilun baten albistea jaso
genuen: mundu guztian, lur zabalean
hain ezaguna zen Taizé-ko elkartearen

sortzailea, Roger Anaia, arratseko
otoitzean zegoela emakume batek
labanaz hil du. Bere bizitza osoa bake-
aren alde, batasunaren (bat izatearen)
alde eman du, eta azkenean biolentzia-
ren garrak itzali du bizitza hori.
Hobeto esanda, lur honetako bizitza
itzali zaio, baina orain betiko bizitza-
ren argia ezagutu du. Eta honekin bate-
ra guztion bihotzean zeruko itxarope-
naren suziari indarra eman dio.

Bat-batean, niregan pentsamendu
bat sortu da: hauxe izan da, bai, zeruko
itxaropenaren lekuko lurrean. Idatzi
ditudan hitzak teoria bezala ikusi ditut
eta Roger-en bizitza/heriotza, berriz,
teoria horren praktika bizia, gaur-gaur-
koa, esplikazio gehiegirik eman gabe
ulertzeko modukoa. Horregatik, bidez-
koa iruditu zait aipamen bat egitea, txi-
kia eta oso apala bederen. 

Azpimarragarria da bizitza honek
zeruko itxaropen hori nola lurreratu
duen, nola biziarazi duen gaur eta
hemen. Orain arte esandako guztia
egoki eta txukun biltzen du gizon
honen 90 urteko ibilbideak: hasiera
xumeak, batasuna eta maitasuna guz-
tien bihotzetan izateko irrika, beste
batzuekin elkarturik aurrera egiteko
asmoa, mezu hori pobreenekin elkar-
banatzea, zailtasunak onartu eta aurre-
ra egitea, maitasunaren testigu izatea,
Taizé otoitz- eta batasun-leku bihur-
tzea, bizitza honetan bidelari bezala
bere burua ikustea… 

“Zeruko itxaropena” lurrean



68

Gogoetak

Honen guztiaren atzean itxarope-
nez, Jainkozko itxaropenez blai eginda-
ko bihotz bat sumatzen da. Mundu berri
bat itxaro duen bizi baten pausoak
sumatzen dira. Itxaropenez bizitzeak
berekin daramatzan seinaleak: bakea-
ren, maitasunaren, batasunaren alde
bizi eta bake, maitasun eta batasun eza-
ren ondorioz hil. Horra hor misterioa.

Desio, asmo, bide hauek ez al dira
zeruaren seinale lur honetan? Bizitza
honek ez al digu Jainkoaren maitasuna
nolakoa den erakusten? Ez al du

Nazaret-eko Jesusen bizitza irudika-
tzen? “Izan zaitezte itxaropenaren tes-
tigu”. Anai Roger-ek ere gaur horixe
bera esaten digu. Bere hitz eder batzue-
kin amaitu nahi dut: “Elizak entzuten,
sendatzen, barkatzen duenean, bere
argitasun ederrenetik izan behar duena
izatera iristen da, garbia, maitasun
baten distira”. Hauek dira Jainkoaren
izpiak, hauxe da lurrean zeruko itxaro-
pena aurrera eramatea. 

Itxaroten dugu itxaropen zorion-
tsua!

Arantxa Jaka


