
 

Jainkoaren Erreinua 

 

                                      

 

 

      Hizketa molde  eta  jokamolde  horrekin  zera  adierazten  du:  Jainkoa  ez  dela  sorgorra  giza 

bihotzaren  oinaze,  irrika  eta  itxaropenen  aurrean.  Ez  da  gure  historia  hotzaren  ikus‐entzule 

hotza. Bizia martxan jarri eta gero bertan behera utzi duen Kreatzailea ere ez da. Jainkoa gure 

giza  historian  dagoen  Norbait  da  eta  gure  bila  ateratzen  da,  salbamen  egitas‐moa  duelako 

guretzat. Hauxe da Jesusen mezu nagusia: Jainkoa hurbil dugula. Bera gure bizitzaren oinarrian 

dago. Jesus Berri On honekin aurkezten da.  

      Jesukristorengan agertzera ematen zaigun Jainkoa gure bizitzan salbatzeko, askatzeko, bizia 

sustatu  eta  goratzeko  bakarrik  laguntzen  duen  Jainkoa  da.  Zapaltzen,  suntsitzen  duen  eta 

gizatasuna  kentzen  dion  gaitzaren  aurrean,  beti  gizakiaren  alde  egiten  duen  Jainkoa  da. 

Gizakiaren  ona  baino  nahi  ez  duen  eta  haren  esklabotasun  eta  suntsipena  dakarren  guztiari 

ezezko borobila ematen dion Jainkoa. 

 Aitaren maitasuna 

      Jesusek Jainkoaren Erreinuaz eskaintzen dizkigun zeinuak askatzaileak dira. Jesusek 

ez du sinesgabeak zigortzeko, zalantzatiak beldurrarazteko edo makurtzen ez direnak 

makurrarazteko  miraririk  egiten.  Jesusek  osasuna  eskaintzen  du,  gaitzaren  botere 

ulergaitzetik askatzen du, osotasuna ematen die gizon eta emakumeei, barkamena eta 

errehabilitazioa bermatzen dizkie, itxaropena kutsatzen die galduei, bizia komunikatzen 

die azkenei, zentzua eskaintzen die galduei, gizakiak zuzentasunerantz bideratzen ditu, 

gizakiak  beren  benetako  erantzukizuna  hartzera  bultzatzen  ditu.  Jesusek  bizitzako 

arazoari  aurre  egiteko  indarra  eta  heriotzaren  misteriora  hurbiltzeko  itxaropena 

eskaintzen du.  



 

      Jesusek,  esklabo  bihurtzen  dutelako  eta  gizatasuna  kentzen  diotelako,  gizakiari 

heriotza  dakarkioten  era  guztietako  sasi‐jainkoen  aurka  borrokatzen  du.  Eta 

bidegabekeriari  zilegitasuna,  edozein  gizaki  mesprezatzea  eta  pobrea  bertan  behera 

uztea  eragin  dezakeen  benetako  Jainkoaren  desitxuratze  eta  instrumentazio  ororen 

aurka egiten du.  

      Jesusek anaia esplotatzen den bitartean egiten den otoitz hipokrita kondenatzen du 

(Mk  12,  40),  lagunurkoari  kasurik  ez  egiteko  aitzakia  erraz  bihurtzen  diren  tradizio 

erlijiosoak  baztertzen  ditu  (Mk  7,  9‐13),  gizakiaren  kalterako  absolutu  bihurtzen  den 

legea  kritikatzen  du  (Mk  2,  13‐28),  tenplua  bidegabekeria  legitimatzeko  erabiltzea 

kondenatzen  du  (Mk  11,  15‐17),  fedea,  errukia  eta  zuzentasuna  ahazten  dituen 

erlijiotasun arduratsuaren aurka egiten du (Lk 11, 42).      

      Jesusek Jainkoa, galdutako semeari harrera egiten dion eta pozezko bizitzarako beste 

aukera bat ematen dion, Aita dela adierazten du (Lk 15, 11‐32). Galduta dagoena, hain 

zuzen  ere  galduta  dagoelako,  bilatzen  duen  maitasuna  da  (Lk  15,  4‐7).  Ez  da 

kalkulatutako  barkamenaren  ‐«zazpi  aldiz»‐  Jainkoa,  mugarik  gabe  barkatzen  duena 

baizik : «zazpi milatan zazpi aldiz» (Mt 18, 21‐22). Lehenengoa bere etsaiak maitatzen 

eta bekatariak onartzen (Mt 5, 43‐48; Lk 15, 2). Erritoetako sakrifizioak ez, baizik errukia 

nahiago duen eta gurtza benetakoa izan dadin adiskidetzea eta senidetasuna eskatzen 

dituen Jainkoa (Mt 12, 7; 5, 23‐24).  

      Jesukristoren gertaera bizi izan duten ikasleen ondorioa argia da: «Jainkoa maitasuna 

da» (1 Jn 4, 8).  Jesukristorengan eman zaigu agertzera Jainkoa, maitasuna distiratzen 

duen  gertaera  bezala.  Nahikoa  da  Jesusen  mezua  entzutea  eta  bere  bizitzeko  eta 

hiltzeko  modua  ikustea,  gizadiari  hurbiltzen  zaion  Jainkoa  maitasuna,  mugagabeko 

eskaintza, mugagabeko  barkamena,  doako  errukia,  aldez  aurretiko  baldintzarik  gabe 

ematen den grazia dela antzemateko. 

 Azkenekin bat eginda 

      Jainkoak, guztion Aitak, bide bakarra du gizakien artean errege izateko: inork egiten 

ez  dienei  zuzentasuna  eginez  (72,  12‐14;  146,  7‐10  Sal).  Jainkoak  maitasun  eta 

zuzentasunik ez dutenen alde eginez maita ditzake bakarrik gizon eta emakumeak.  

      Horregatik, Jesukristoren Jainkoa, pobre eta behartsuekin bat egiten duen Jainkoa 

da.  Pobrea  Jainkoaren  presentziaren  benetako  sakramentu  da.  Eta  anai‐arreba  txiki 

horietako bati egiten zaionean, Berari egiten zaio (Mt 25, 40). Jainkoarekiko bategiterik 

argi  eta  garbiena  pobrearen  aldeko  zerbitzu  askatzailean  gauzatzen  da,  horrengan 

ematen zaigulako agertzera eta ezkutatzen delako Jainkoa bera.  

      Fededun  garenok  ez  dugu  ahaztu  behar  Jainkoa  onartzea  lurreko  pobre  eta 

behartsuengandik egiten digun deia entzutea ere badela eta geure baitatik ateratzera, 

gure  egoismo  eta  interesak  gainditzera  eta  maitasun  eta  elkartasuna  gehien  behar 

dutenen zerbitzura bultzatuak sentitzea. Pobre eta behartsuaren jarreratik baino ez da 

benetako  Jainkoa  aurkitzen  eta  jarrera  horretatik  sartzen  gara  bere  erregetza  eta 

zuzentasunaren dinamikan. 

       


