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Apaiz maiteok eta espetxetako pastoraltzan elkarlanean aritzen zareten guztiak; 
gaur zuen patroiaren eguna, Mesedetako Ama Birjinaren eguna ospatzen duzuen preso 
eta funtzionari maiteok: 
 

Gaur espetxetako Amaren eguna ospatzen dugu, Mesedetako gure Amaren 
eguna. Guztiok dakigu izen anitzekin deitzen badugu ere, Maria, Jaunaren Ama, bakarra 
dela: Arantzazu, Guadalupe, Lourdes, Pilar, Fatima, Karmen, Mesedetako Ama… Izen 
ezberdin horiek, Maria gutako bakoitzarekiko duen hurbiltasunaren zeinu besterik ez 
dira eta egiazko eta oinarrizkoa azpimarratzen dute azken finean: “Ama On” bat 
daukagu, Maria Ama Birjina, Zeruaren benetazko opari, gutako bakoitza ere berezian 
zaintzen gaituena, Jesusek gurutzean eskatu ziona Beteta: “Hor duzu zure semea” (Jn 
19, 27). 

 
Baina gaur, Canako Ezteien inguruan aldarrikatu dugun Ebangelioaren 

zehaztasun bat azpimarratu nahiko nuke; txikikeria badirudi ere, egun-eguneko gai 
garrantzitsua azaltzen duen berseta: «Jende guztiak ardorik onena atera ohi du lehenik 
eta, jendea aski edanda dagoenean, arruntagoa; zuk, berriz, orain arte gorde duzu 
ardorik onena» (Jn 2, 10).  

 
Esaldi hau esan zen garaian, juduek ezkontzak handitasunez ospatu ohi zituzten, 

askotan, egunetan luzatzen ziren ospakizunak… Hasieran, gonbidatuen oneritzia 
jasotzeko, ezkonberriek ardo ona eskaintzen zuten, eta jendea “mozkortzen hasita” 
zegoenean eta ardo ona eta txarra bereizteko gai ez zirenean, ardo txar eta merkea 
zerbitzatzen zuten… (guretzat tetrabikaz egindako kalomotxoaren parekoa 
litzetekeena!). 

 
Baina hau ez da iraganeko istorioa. Tamalez, neurri handi batean, gaur egun ere, 

hauxe da eremu askotan gertatu ohi dena: Munduak “gu erakartzeko” itsurarik 
erakargarriena azaltzen digu aurrena; eta engainatu gaituztenean, “errealitate 
krudelarekin” aurrez aurre jotzen dugu…  
 Gezurrezko estrategia honetan erortzera eramaten gaituen faktorea, gure 
antsietatea da. Gure bizitzan egiten ditugun oker eta hutsik handienak, “guzti-guztia”, 
“orain” eta “hemen” nahi izatera eramaten gaituen antsietateak eragiten ditu… 
 
 Zumarragan apaiz moduan eman nituen urteetako gertakizun bat datorkit burura: 
uda zen eta munduko futbol txapelketa jokatzen ari zen. Koloretako telebista erosteko 
asmoa zeraman auzikidearekin egin nuen topo. Haren hitzak gogoan dauzkat: “Denda 
honetan telebista bihar arte ezingo didatela jarri esan didate eta gaur gaueko 
norgehiagoka ikusi ahal izateko telebista salduko didaten denda bilatzen ari naiz” … 
Pentsakor utzi ninduen, futbol partida ikusteko 24 ordu itxaron baino, kalitate 
okerragoko eta prezio handiagoko telebista erosteko gai denaren antsietatea ikusteak! 
Antsietatea gure ekintzen motorra bihurtzen denean, gure askatasuna txiki egiten da. 
Antsietateak oso ahul eta manipulagarri egiten gaitu.  
 
 Alderantziz, egiazko jakinduria “itxaroten jakitean” datza. Gure zorionaren 
oinarria, Jainkoak “ardo ona” gure bizitzaren amaierarako gordeta daukala sinisterazten 



digun fedean eta itxaropenean dago. Beste modu batean esanda, kristauok antsietatearen 
estretegian ez erortzeko arrazoi berezia eta garrantzitsua daukagu: “Jainkoaren ordua” 
iristen denerako prestatzen ari gara.  
 
 Ez dezagun pentsatu azaltzen ari naizen hau gure bizitzan nekez aurrera eraman 
ahal izango dugun teoría abstraktua denik. Aitzitik, egunerokoa praktikotasunez 
betetako zerbaitez ari natzaizue. Esate baterako, nire gaztaroko esperientzia azalduko 
dizuet. Gure aita zenak, orain hamazazpi urte hil zen, zera esan ohi zigun larunbata 
gauetan parrandan irtetera gindoazenean: “beherakadako” unerarte ez itxaron 
etxeratzeko. Hark zionez, ongi igarotzen ari garen unea da etxera itzultzeko onena, 
festari hurrengo astean heltzeko aukera zabalik utzita, zoriona gau horretan bertan 
agortzen saiatu baino.  
 

 Beste modu batean esanda, oraintxu irakurri dugun Ebangelioko esaldiak, 
uste baino jakinduria gehiago gordetzen du: «Jende guztiak ardorik onena atera ohi du 
lehenik eta, jendea aski edanda dagoenean, arruntagoa; zuk, berriz, orain arte gorde 
duzu ardorik onena» (Jn 2, 10). Hor dugu adibidez adinekoak. Zuetako gehienak gazte 
zarete oraindik, baina badira hemen ere adineko zenbait. Zilegi litzateke edadetuek 
heuren bizitzako hoberena joan dela uste izatea eta hartaz, zahastasuna baino gelditzen 
ez zaiela? Ezbairik gabe, oker handia litzateke, fede kristauaren kontrakoa. Bizitzaren 
zatirik onena iristear dago beti, baita zahartzaroan murgilduta gaudenean ere… Gure 
bizitzaren zatirik onena, betikotasunaren bizitzaren Kristoren hitza betetzen denean 
iritsiko da! Jainkoak azkenerako utzi duen ardo ona, betikotasunaren oturuntza da eta 
bizitza honetan haren aurrerapena badugu eukaristian eta karitatean … 
 
 Gaur Mesedetako izenarekin ospatzen dugun Ama Birjinak itxarotea zer den 
erakusten digu eta horretara garamatza. Mesedeetako Ama Birjinaren irudiak Maria, 
esku artean hautsitako kateak dituela azaltzen digu… Zeer adierazi nahi ote dute kate 
horiek? Ez dira ba aske izatea eragoztzi eta hamaika esklabutzetara lotzen gaituen gure 
antsietatearen irudia?  
 
 Mesedetako Santa Maria, itxaropenaren Erregina, askatasunaren Ama- egiazko 
askatasunarena-, egin gure alde Jesus, zure Semearen aurrean!  


