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JESUSEN BIHOTZ IREKIA 

 

Gizateriaren historian eragin gehien izan duen imajinetako batera 

hurbilduko gara orain: Jesus, bihotz irekia duela . Gure erakundearen 

zeinua da. Gure ikastetxearen armarria da. Jesusen bihotz irekitik 

sortzen dira hezitzaile eta ikasle bezala behar dugun indar guztia. Gure 

bizitzako helburuetako bat honako honek izan behar du: besteentzako 

gizon-emakumeak, bihotza irekita duten gizon-emakumeak izatea.  

 

Hiru testu irakurriko ditugu. Jesusen Bihotzaren iturrira hurbiltzen denak 

egunero topatuko dituen arazoei, bidegabekeriei aurre egiteko indarra aurkituko duela ikusiko 

dugu testu horietan. Indarra bihotzean dago.  

 
1. testua: Indiferentzia eta koldarkeria.  

 
Gure ikasgelan oso ongi genekien zer zen eskola-erasoa. Talde txiki batek haren menpe gintuen 

gu guztiok. Beste gutxi batzuek erasoa pairatzen zuten. Egia da gehienok ez geundela ados, 

baina, irakasleek behin eta berriz esanda ere, ez genuen indarrik oldartzeko. Esan dezakedana 

da gure ikasgela tristea zela, gure bihotzak besteentzat itxita zeudela sumatzen genuelako.  

Egun hartan gertatutakoa maiz gertatu ohi zen. Atsedenaldia hasi berria zen. Mutil batek, nahi 

gabe, estropezu egin zuen “jauntxoetako” batekin. Mutila ahul samarra zenez, erori egin zen, 

eta, altxatzen lagundu beharrean, iseka hasi zitzaizkion. 

Zer, begirik ez, ala? Ea begiratzen duzun nondik zoazen! Ea gehixeago jaten duzun “maskal 

hori”! 

- Jolasteko gogoa, ala? Goazen, bada, jolastera!  

 

Astintzen hasi ziren batengandik bestearengana bultza eginez.  

Besteok borobila osatu genuen haien inguruan. Inork ez zirudien harrituta, ohituta baikeunden. 

Denok , gogo gehiegirik gabe bazen ere, barre egiten hasi ginen. Beno, den-denak ez. 

Ikasleetako bat borobilaren erdian jarri zen. Ez zen ez azkarrena  ez kirolaririk hoberena. Bat-

batean bere ahotsa entzun genuen:  

- Koldar hutsak zarete! Utz ezazue bakean! Zuek denok baino gehiago balio du berak!   

Harriturik gelditu ginen denok, baita erasotzaileak ere. Bat-batean “jauntxoetako” batek haren 

kontra egin, eta kolpe bat eman zion bihotzaren parean, hain zuzen ere. Baina ez zuen atzera 

egin, ezta isildu ere. Indar handiagoz oihukatu zuen:  

Hori da zuen indar bakarra, indarkeria. 
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Ordura arte bezala jarraituko zutelakoan, agian gogorrago ekingo ziotelakoan geunden, baina, 

harrigarria bazen ere, aldentzen joan ziren, bakarrik utzi gintuzten arte.  

Jo zituzten bi ikasleengana hurbildu ginen beste guztiak. Jesus, horrela deitzen zen jo zuten 

ikasleari lagundu ziona, lurretik altxatzen laguntzen ari zitzaion. Ordura arte inoiz egin ez nuena 

egin nuen, aurpegira begiratu nion. Urraduraren bat sumatu nion aurpegian eta begietan 

negarrez aritu izan balitz bezalako dirdira; baina baita denok kutsatu gintuen irribarrea ere.   

Tinko begiratu nion bihotzari eta hala esan nuen nirekiko: Jesus bihotza duen pertsona da. Eta 

gertaera hark, errukirik gabe kolpatu zuen bihotz hark nirea kutsatu zuen 

Eta atsedenaldiak beti bezala jarraitu zuen. Beste edozein bezalakoa zen egun hura, baina 

ziurtatu diezazueket zerbait aldatu zela egun hartan gure ikasgelan.  

GALDERA: Zein alde dago indarra indarkerian jartzearen edo bihotzean jartzearen artean?  

Zergatik dago bihotzean ausarta denaren indarra?  

“Ausarta denaren indarra bihotzean dago”: https://youtu.be/T_QZi2Syrd8 

 

2. testua: MARGARITE BARANTKISE, Burundiko eroa. 

 
https://youtu.be/pDbBrSijnoM 
 
Hutuen eta Tutsien arteko integrazioa gorrotoaren 

aurkako benetako borroka bihurtu duen 

burundiarra. Ondoren kontatuko dizkigun 

basakeriak bizi izan ondoren, Karmeldarren 

komentu batera erretiratu zen jainkoari indarra 

eman ziezaion eskatuz hilabete batez. Horrela sortu 

zuen bakea esan nahi duen Shalom etxea, anaia-

arreben arteko gorroto hiltzaileari, heriotzari ezetz 

esateko eta bizitzari eta maitasunari baiezkoa 

emateko.   

 

Sarrera 

Traidoretzat hartu ninduten nire anaia-arreba tutsiek lan honetan hasi nintzenean. Hutuek, 

bataioko nire anaia-arrebek, espioitzat hartu ninduten.  

Ez natorkizue Afrikako miseriaren berri ematera. Anaia-arreba afrikarrei eskatu nahi diet utz 

diezaiotela bere buruak betirako biktimatzat hartzeari. Jainkoaren maitasunak sortu gaitu 

guztiok, anaia-arreba gara, printze eta printzesa. Jainkoaren seme-alaba gara, munduko 

biztanle, paradisuko biztanle. Jainkoaren aintzaren isla izan  behar dugu. Haserretu egiten naiz 

nire anaia-arreben aurpegia triste ikusten dudan bakoitzean, bere bokazioa galdu ohi baitute.   

 

Kristau ez banintz, nire buruaz beste egingo nukeen. Badakizue zer gertatu zen Burundin. Anaia-

arreben arteko gerra pairatu zuen Burundik sei urte nituela. Printzea hil zuten 1961. urtean, 

lehen ministroa 1965ean, tutsiek bere anaia-arreba hutuak erail zituzten 1972an, 1988an 

gehiago hil zituzten, elkar hil zuten 1993an, izenik gabeko krisia izan zen.  
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Tutsia naiz. 62 pertsona galdu ditut nire familian osaba-izeben eta lehengusu-lehengusinen 

artean. Hala ere, inoiz ez dut ikusi  nahi izan hiltzailerik nire anaia-arreba hutu batengan.  Jaso 

dudan bataioak Jainkoaren alaba eta mundu osoaren arreba egin bainau. Egiten dudan guztia 

familia handi eta oso noble baten kide naizela konbentzituta nagoelako egiten dut. Baina nire 

familia biologikoak ez zuen hala ulertu.  

 

62 familia-kideak galdu nituenean, belaunaldi berria sortu nahi izan nuen. Ihes egin nahi izan 

nuen eta, bidetik nindoala, arriskuan zeuden aurkitutako hutuak babesten saiatu nintzen. 

Gotzaindegian ezkutatu nituen, baina nire odoleko anaia-arrebak hiltzera etorri ziren. Lotu egin 

ninduten eta nire aurrean denak hil. 72 pertsona erail zituzten nire begien aurrean. Neure 

buruaz beste egin behar ote nuen galdetu nion nire buruari. Nire familia biologikoa galdua nuen 

(hutuek nire familia tutsia erail zuten) eta tutsiek bataioko nire anaia-arrebak hi zituzten.  

 

Giza-gaitzespena 

1994ko urriaren 24ean kaperan sartu, eta hala esan 

nion Jainkoari: “Zu ez zara Maitasun-Jainkoa”. 

Adoptatu nituen zazpi haurren ahotsa entzun nuen 

negarrez ari nintzela, esanez: “Bai, gure Jainkoa bada 

Maitasun-Jainkoa. Hemen gaude denok salbu”. 

Sakristian zeuden. Egun hartan ulertu nuen zer den 

iruzur egiten ez duen fedearen alaitasuna. Adoptatu 

nituen lau haur hutu eta beste hiru tutsi ziren, baina ez neukan non sartu. Hutuek ez zuten nitaz 

ezer jakin nahi, eta tutsiek uko egin zieten nire haur hutuei. Ihes egin behar izan genuen 

Burundiko gizarteak onartzen ez gintuelako.  

 

Haur horiekin bakarrik, dirurik gabe, etxerik gabe, Gotzainarengana jo nuen. 25 haurrekin hasi 

nintzen; handik zazpi hilabetera 300 ziren; bi urte geroago 4.000;  hamar urte pasa ondoren, 

haur andana da, gerrak denbora gehiegi iraun baitzuen.  

 

Hala esan nion nire buruari: “Haur hauek eman dizkidazu, erakuts iezadazu maitasunez 

hezitzen.” Helduak dira. Batzuk medikuak dira, politikariak … 50 biloba baino gehiagoren amona 

ere banaiz. Guzti hori nahiko arrazoi bada gerrarengatik negarrik ez egiteko. Zuetako bakoitza 

zutituko balitz, mundua aldatzeko gai izango ginateke. Batek sinesten badu, gai baita gorrotoa 

eta beldurra aldenarazteko eta munduaren jabe izan baitaiteke.   

  

Zein etniatakoa zen galdetu zion egun batean gure etxera etorri zen kazetari frantses batek gure 

haurretako bati. Haurra begira gelditu, eta esan zion: “Ez al dakizu? Hutsi-twa-hutu-tutsi-congo-

nzungu”-ak gara. Jainkoaren seme-alaben etnia berria sor dezakegulakoan nago.  

 

Errebeldeek jarritako segada batean erori nintzen egun batean. Autoa, zeinetan gindoazen, 

inguratu zuten. Errebeldeetako batek esan zidan: “Egunero iraintzen gaituzu, erre egingo 

zaitugu zure haurrekin batera.” Une horretan leihotik begira ari zen haur batek ea aita ote zen 

galdetu zion errebelde bati. Hark baietz erantzun zuen. “Gustuko al dituzu haurrak?” – galdetu 

zion berriro umeak. “Bai”-errebeldeak.” Eta, hala ere, erre egin nahi al dituzu haurrak?”. “Zuen 

ama bezalakoak zarete” – esan zuen errebeldeak. Gero autotik jaitsarazi eta  erre egin zuten 

autoa.   
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Gerra politikoa, ez etnikoa   

Zergatik ari gara sufritzen Burundin? Lurralde txiki bat delako, zeinetatik denek pasa nahi duten 

Kongon sartu ahal izateko. Gerra etnikoa dagoela asmatu  dute bere buruak zuritzeko.   

 

Espetxera joan nintzen egun batean, igandero egin ohi dudan bezala, bertako presoei bisita 

egitera. Gela batean bakar-bakarrik zegoen preso batek dei egin zidan besteei bazkaria banatzen 

ari nintzaien bitartean. Nire izebak erre zituen pertsona zela esan zidaten funtzionarioek. “Hori 

da, hain zuzen ere, ikusi nahi dudana” -esan nien. Jesusek gurutzean zegoela hala esan baitzion 

lapur onari: “Nirekin egongo zara Paradisuan gaur arratsean bertan”. Gai ote gara gure familiako 

kideak hil dituztenei gauza bera esateko? Pertsona hura hartu eta garbitu egin nuen. Berak 

galdetu zidan: “Zergatik egiten duzu guzti hau, Maggy?” Nik erantzun: “Gizonarengan sinesten 

dudalako.” 

Gaur hiltzailea denak bihar gauza harrigarriak egin litzake, Jainkoak salbatu baitu. Eta 

Jainkoaren imajina ez zaigu inoiz ezabatzen. Pertsona hau, eraile hau, nire anaia bihurtu da, 

familia bateko aita duina da. Honela esan zidan egun batean: “Zure barkamenak berpiztu egin 

nau eta duintasuna eman.”  

 

Maitasuna beti garaile  

Egun batean, Tanzaniara nindoala, basoaren erdian arma bat zeukan 17 urteko gazte batekin 

egin nuen topo. Autoa geldiarazi eta belauniko jartzeko esan zidan. Hala esan nion: “Ez, seme, 

ez da munduan bere semearen aurrean belauniko jarriko den amarik, are gutxiago arma bat 

badarama”. Eta erantsi nuen: “Zoaz eta galdetu arma eman dizunari ea non dauden bere seme-

alabak. Atzerrian egongo dira ikasten, agian Bruselan, Montrealen edo Parisen.” Begiratu 

nionean, negarrez ari zela konturatu nintzen. Nik esan: “Bota arma hori eta zatoz nirekin, 

nortasuna emango dizut, duintasuna.” Duela hamar urte nire auto-gidaria da, familia bateko 

aita, ezkonduta dago eta bi seme-alaba ditu.”  

 

Berreskura dezagun Jainkoaren seme izatearen nortasuna eta alaitasuna suertatuko da garaile 

mundu osoan. Badira gehiegi jateagatik hiltzen diren pertsonak beste batzuk gosez hiltzen diren 

bitartean. Batzuk hiltzen dituenak besteak salba litzake.  

 

Hiru mezu ditut. Lehenengoa zuen bizitza Afrikaren alde eskaini duzuen misiolarientzat da, 

maitasunaren Berri Ona zabaltzeagatik. Eskerrak bihotz-bihotzez zuen bizitza Afrikaren alde 

eskaintzeagatik.  Fruitu asko emango duelakoan nago. Ez zaitezte ernegatu Kongo gerran edo   

Txad, Ruanda, Burundi, Uganda liskarretan ikusteagatik.  Maitasuna den Jainkoa bertan dago 

zuek maitasuna erein duzuelako.  

 

Bigarrena zuentzat da, Espainiako herria. Ez muzin egin 

zuen kristau nortasunari. Eskerrak zuen seme-alabak 

Afrikara bidaltzeagatik Jainkoaren mezua zabaltzera. 

Gure anaia-arrebak zarete eta erakutsi diguzuen berri 

honen seme-alaba harro eta duinak izango gara.  

 

Hirugarrena zuentzat da, Afrikako nire anaia-

arrebontzat. Afrika ez dago galdurik. Harro senti 

zaitezte Jesusek Egiptora joan behar izan zuenean 

onartu zuen kontinente honengatik. Zuekin kontatzen 
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dugu, Afrikako intelektualok. Ez ahaztu kontinente hau medikuen, erizainen eta irakasle 

unibertsitarioen zain dagoela. Itzul zaitezte, anaiok, itzul zaitezte, arrebok. Afrika geure ama 

da, eta ama gaixorik dagoenean, seme-alaben babesa behar du.  

 

Egunero bularra kolpatu eta Jainkoari esan beharrean gaude: “Lagun iezadazu eta erakutsi 

zer egin behar dudan, ez baita erraza.” Paradisua egin genezake egunero bihotz-berrituko 

bagina.  

 

GALDERA: Non aurki dezake emakume honek behar duen indarra jasan duen min guztia gainditu 

ahal izateko?  

Non aurkitzen duzu zuk? Bakarrik, larrituta, lur jota … sentitzen zarenean, non jartzen duzu 

bihotza, non indarra? Jesusi eskatzen al diozu? Orain ikasi egin duzulakoan nago. Ez zara 

damutuko.  

“Kristoren bihotzean aurkitzen du indarra kristauak” 

 

3. testua: “Dizipulu maitearen esperientzia”  

Jesusen dizipuluetako gazteena nintzen. Berarekin izan nuen lehen topaketa Juan 

Bataiatzaileak, gure maisuak, Jesus Jainkoaren bildotsa bezala aurkeztu zigunekoa izan zen. 

Bizitza aldarazi zidan topaketa hark. Berarekin bizi izan nintzen  denboran nekatu eta egarri zen 

Jesus gizatiarra ikusi ahal izan nuen, maite zuen lagunaren heriotzak negarra eragiten ziona, 

heriotzaren gertutasunak larritzen zuena. Jesusekin bizi izandako harremanean, bere hitza 

entzutean, ikasten joan nintzen dizipulu izateak zer esan nahi zuen.  

 

Baina gau hartan, bere heriotzaren bezperan elkarrekin afaltzen ari ginela, sakon-sakonean bizi 

ahal izan nuen maitatua izateak zer esan nahi zuen; “Dizipulu maitatua” izan zen nire izen 

berria gau hartatik aurrera. Oinak garbitu zizkigunean 

erakutsi zigun Jesusek dizipulu izatearen esanahia: 

besteen oinetara jarri, morroi bat bezala, bidean 

zehar nekatutako eta zikindutako oinak garbitzeko. 

Gero, maitasunaz, eskaintzaz, traizioaz…  hitz egiten 

hasi zitzaigun. Ondoan nengoen eserita. Burua bere 

bularraren ondoan. Garbi entzun nitzakeen bere 

bihotzaren taupada sendoak. Gauza bat esan behar 

dizuet: Han ikasi nuen den-dena! Hain gertu sentitu 

nuen bihotz apal hura non nire bihotzak ere 

sentimendu berak jaso baitzituen. Han bizi izan nuen 

geroago nire eskutitzetan “Jainkoa maitasuna da” 

esperientzia hura.   

Hurrengo egunean, lantzak zulatutako bihotzari 

begiratu nionean, saihetsetik ura eta odola ateratzen 

zirela ikusi nuen. Ez tanta gutxi batzuk, Jainkoaren 

maitasun errukiorraren iturburua osoa baizik. Eta 

sinetsi egin nuen.    
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Zuek ere Maitasunean sinets dezazuen esaten dizkizuet gauza hauek guztiak. Bizi ezazue 

esperientzia “dizipulu maiteak” izatera ailega zaitezten.  

 

Ba al dakizu nola deitzen den “Dizipulu maitea”? 

Zein esperientzia bizi izan zuen beste dizipuluek  bizi izan ez zutena?  

Zer ikusi zuen Jesus gurutzatuaren bihotz zulatuan? Zer jakinarazi zitzaion une horretan?  

JARDUERA: Korazoniston armarria. 

Jakingo duzunez, Ikastetxeko armarriak bi bertsio ditu. Bat zaharragoa eta beste bat berriagoa, 

zaharraren elementuak gaurkotzen dituena.  

 

 

 

 

 

Identifika itzazu bi armarriek amankomunean dituzten 

elementuak eta saia zaitez bere esanahia adierazten:  

BETIKO ARMARRIA ARMARRI BERRIA ESANAHIA 

Bihotza   

Arantzazko koroa   

Mundua   

Sugarrak   

Gurutzea   

 

Ba al dakizu zer esan nahi duen  “Ametur Cor Jesus” esapideak?  

 


