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“Aita, barka iezaiezu, ez baitakite zer ari diren” 

 
2021eko martxoaren 28a 

Erramu Igandea (B) 

 
Markos 14, 1-15, 47 (Gomendagarria da Jainkoaren Pasio osoa astiro irakurtzea) 

 
Eguerdian, ilundu egin zuen lurbira osoan hirurak arte. Hiruretan, Jesusek oihu handiz esan zuen: “Eloi, Eloi, 

lama sabaktani?” (Hau da: “Ene Jainko, ene Jainko, zergatik utzi nauzu?”). 
Hau entzutean, bertan zeuden batzuek esan zuten: “Eliasi deika ari duk”. 
Orduan, batek, lasterka joan, belaki bat ozpinetan busti eta, kanabera bati muturrean erantsiz, edatera eman 

zion, esanez: “Egon, ea datorkion Elias gurutzetik eraistera”. 
Baina Jesusek, deiadar handia eginez, azken arnasa eman zuen. Orduan, santutegiko oihala erdiz erdi urratu zen, 

goitik behera. 
Aurrean zegoen erromatar ehuntariak, nola hil zen ikustean, esan zuen: “Zinez, gizon hau Jainkoaren Semea 

zen”. 
 

Ene Jainko, ene Jainko, zergatik utzi nauzu? 

 

Jose Antonio Pagola 
 

Jesusek indarkeriazko azkena barruntatua zuen. Ez zen pertsona gesala. Bazekien zer zetorkiokeen 

Jainkoaren erreinuaren egitasmoari atxikirik jarraitzen bazuen. Ezinezkoa zen «pobreentzat» eta «bekatarientzat 

bizitza duin baten bila» hain errotik jo eta ez eragitea erreakziorik inolako aldaketarik komeni ez zitzaion 

jendeagan. 

Jakina, Jesus ez da suizida. Ez dabil gurutzean josi dezaten bila. Ez zuen opa izan sekula sufrimendurik, ez 

beretzat, ez besteentzat. Horren aurka jardun zuen, hain juxtu, bizitza osoan, aurkitzen zuen guztietan: 

gaixotasunean, zuzengabekerian, bekatuan, etsipenean. Beraz, ez dabil orain heriotzaren bila, baina ez dago 

atzera egiteko ere. 

Bekatariei eta zokoratuei harrera eginez jarraituko du, bere jarduerak tenpluan amorrua eragingo badu ere. 

Kondenatzen badute, delitugile eta zokoratu bezala hilko da bera ere, baina bere bizitza osoa baietsiko du bere 

heriotzaz: bere barkazioa inori ukatzen ez dion Jainkoaganako konfiantza osoa baietsiko du. 

Azkenak direnei Jainkoak dien maitasuna hots egiten jarraituko du Jesusek, pobreenekin bat eginez eta 

inperioa gutxietsiz, erromatar gobernariaren inguruan pertsonarik gogaigarriena izango bada ere. Esklaboentzat 

izan ohi den gurutzean noizbait hiltzen badute, esklabo mespretxagarri bezala hilko da bera ere, baina bere 

heriotzaz biktimen defendatzaile den Jainkoarekiko fideltasuna zigilatuko du. 

Jainkoarekiko maitasunaz beterik, «salbamena» eskaintzen jarraituko du gaitzak eta gaixotasunak jota 

direnei: «harrera» eskainiko die gizarteak eta erlijioak zokoratu dituztenei; Jainkoaren doako barkazioa 

erregalatuko die bekatariei eta jende galduari, haren adiskide izatera itzuli ezin direnei. Bere bizitza guztia 

arnastu duen jarrera salbatzaile hau izango du bere heriotzan ere. 

Horregatik gertatzen zaigu gurutzea kristauoi hain erakargarri. Gurutziltzatuari musu ematen diogu, 

harengana jasotzen ditugu begiak, haren azken hitzak entzuten ditugu..., zeren Jesus gurutzean ikusirik, batetik, 

Aitaren egitasmoari hark eskaini dion azken zerbitzua baitugu ikusten eta, bestetik, bere Semea emanez, gizadi 

osoarekiko maitasunagatik, Aitak agertu digun ezaugarri gorena. 

Bilaukeria da aste santua folklore nahiz turismorako apeu edo dei bihurtzea. Jesusen jarraitzaileentzat, 

Jaunaren nekaldia eta heriotza ospatzea emozioz beteriko esker ona da, Jainkoaren maitasun «ezin sinetsizkoa» 

pozik adoratzea, Jesus bezala bizitzeko deia gurutzatuekin bat eginez. 


