
GURE AITA 

 

Laburra da GURE AITA otoitza. Jesusek ondare utzi zigun bakarra. Otoitz bitxia da. 

Kristau guztiek otoizten dugu, baina ez du Kristo aipatzen. Eliza guztietan otoizten da, 

baina ez du aipatzen Eliza bakar bat ere. Katolikoek igandeko mezan otoizten dugu, 

baina ez du ezer esaten inongo erlijioz. «Otoitz iraultzailea da —dio J.D. Crossan-ek—, 

historiaren ikuskari berri bat aldarrikatzen du. Manifestu errotiko bat da eta esperantza-

gorazarre bat, lur guztiari zuzendua». 

GURE AITA ZERUETAN ZARENA. Geure Aita zaitugu zu, izan ezazu gogoan 

zeure seme-alaba gaituzula guztiok. Zeruan zaude, guztiona zarelako. Ez zaude itsatsia, 

ez inongo tenpluri, ez lurreko inongo leku sakraturi. Ez zara inongo herriko, ez inongo 

arraza pribilegiatuko. Ez zara inongo erlijioren ondasun. Ez zara jende onarena bakarrik. 

Guztiok deitzen ahal zaitugu Aita. 

SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA. Geure lehen guraria dugu gizadiaren egun 

dolorezko hauetan. Izan dadila zure Aita izena aitortua eta begirunez onartua. Ez dezala 

inork mespretxatu zure seme-alabei kalte eginez. Ez dezagula gal zurekiko geure 

konfiantza. Erbesteratu ditzagula desgizatiartzen gaituzten jainkoak eta idoloak. 

Banatzen gaituen eta anai-arreba izaten uzten ez digun dirua; geure gerlak elikatzen 

dituen indarkeria; jenderik ahulera mespretxatzera eragiten ditugun boterea. 

ETOR BEDI ZURE ERREINUA. Zu bazara errege gure artean, nagusi izango dira 

lurrean zuzentasuna, parekotasuna eta bakea. Elkarrekin aurre egin ahal izango diegu 

planetako arazoei, garaituko ditugu atsekabetzen gaituzten pandemiak. Ez daitezela 

nagusi izan aberatsak pobreen gain; herri boteretsuek ez dezatela abusurik egin ahulen 

gain; gizonezkoek ez ditzatela mendean hartu emakumeak. Etor dadila zure Erreinua eta 

izan dadila nagusi anai-arreba artekotasuna. 

EGIN BEDI ZURE NAHIA ZERUAN BEZALA LURREAN ERE. Egin dadila zure 

nahia eta ez gurea. Koronabirusa agerian jartzen ari zaigu, lurrean den-dena dagoela 

amaitu gabe, den-dena bizi dugula erdizka. Ezin ikasi dugu ahul garela eta zaurgarri, 

ezin dugula lortu lur honetan barne-banetik antsiatzen dugun osotasuna. Aita, zure 

Onberatasun ezin sumatuan bakarrik izan dezakegu konfiantza. Ez dadila egin guk nahi 

duguna —egoismoak, kontsumismoak eta geure ongizateak eraginda—, baizik eta zuk 

nahi duzuna, guztion ona baituzu nahi eta asmo bakarra. 

EMAGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA. Kinka gogor honetan ez dezala 

inork ogi-faltarik izan. Ez dizugu eskatzen, ez dirurik, ez ongizaterik, ez dugu nahi 

aberastasunik pilatzen joateko. Soilik, egunean eguneko ogia eskatzen dizugu 

guztientzat. Pandemiak ekar diezagula beti gogora, lehenengo gauza bizia dela: goseak 

direnek izan dezatela jatekorik, behartsuek utz diezaiotela negar egiteari, eta 

ongizatearen lurraldeek onar ditzagula migratzaileak eta aterpetuak, bizi ahal daitezen 

eta etxe bat izan dezaten. 

BARKATU GURE ZORRAK. Aita, barkatu gure zorrak: gure axolagabekeria, gure 

sinestegabetasuna, zugan konfiantza ipintzeko gure erresistentzia. Urte hauetan barna, 

denok aldatu gara, eta asko, barnez. Kritikoago bihurtu gara, baina baita euspen 

txikiagoko ere. Axolagabeago geure ongizatea ez dugun beste guztiarekiko, baina inoiz 

zaurgarriago edozein krisialditan. Ez dugu batere erraza sinestea, baina zail gertatuko 

zaigu ezertan ez sinestea. Aita, barka iezaguzu eta esnatu geure barne bizitza. 

GEUK ERE GEURE ZORDUNEI BARKATZEN DIEGUN BEZALA. Une 

hauetan, larri samarturik heriotzaren muga ezin ekidinaren aurrean guztiok sentitzen 

dugun ezina nabaritzean, geuk ere elkarri barkatu nahi diogu, batak besteari. Ez dugu 

elikatu nahi, ez ukorik, ez erresuminik inoren aurka. Esperientzia gogor hau anai-arreba 

bezala bizi nahi dugu. 



EZ GAITZAZU UTZI TENTALDIAN ERORTZEN. Ahul gara eta izaki mugatu. 

Inoiz baino gehiago ari gara esperimentatzen. Beti gertatzen gara erabakirik hartu 

beharrean eta gure bizitza eta beste batzuena hondatu lezakeen errorerik egiteko 

arriskuan. Horregatik, Aita, ez gaitzazu utzi zutaz ahazteko eta zuri uko egiteko 

tentaldian erortzen. Esnatu gugan zure onberatasunerako konfiantza. Inoiz baino 

gehiago behar zaitugu. Zuk urratu dezakezu biderik gutako bakoitzarekin topo egiteko: 

sinestedun eta sinesgabe, ateo eta agnostiko. Senti dezagula guztiok geure barnean zure 

indar isil baina eraginkorra. 

BAINA ATERA GAITZAZU GAITZETIK. Geure erroreen erantzule gara, baina 

baita biktima ere. Gaitza eta zuzengabekeria ez daude gu baitan bakarrik. Hor daude 

egituretan eta erakundeetan ere, politiketan eta erlijioetan ere. Horregatik, deiadar 

honekin bukatu ohi dugu geure otoitz hau: Aita, atera gaitzazu gaitzetik. Egun batean, 

guztiok antsiatzen dugun zorion bete hori errealitate bihurtuko da. Lurrean gozatu izan 

ditugun ordu pozgarri eta zoriontsuak eta baita bizi izan ditugun ordu garratz eta 

mingarriak; erein izan dugun maitasuna, zuzentasuna eta solidaritatea, eta baita egin 

ditugun errore eta trakeskeriak ere… Den-dena eraldatuko da eta bihurtuko zorion bete. 

Ez da jada heriotzarik eta oinazerik izango. Inor ez da triste biziko, ez du  izango zertan 

negar egin. Lehen kristau-elkarte haietako batean idatzitako testu batek hitz hauek ipini 

ditu Jainkoaren ahoan: «Egarri denari, doan emango diot nik biziaren iturritik» (Ap 

21,6). «Doan», hau da, ez merezi izan dugulako; «bizi-egarri denari», eta nor ez da 

betiko biziaren egarri? Norberak erabaki behar du nola nahi duen bizi eta nola nahi duen 

hil. Nik sinesten eta uste dut, errealitatearen azken misterioa, batzuek «Jainko» deitzen 

duguna, beste batzuek «energia», beste batzuek «Transzendentea» eta besteek 

«ezereza», Onberatasun Misterio bat dela, zeinetan geure existentziaren Osotasuna 

aurkituko baitugu.- AMEN (Jose Antonio Pagola) (in Vida Nueva 11-17/4)2020, 3.173 

zenb.) 


