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“Jainko gure Aitaren aurrean gogora dakartzagu etengabe  
zuen sinesmen ekintzailea, zuen maitasun saiatua  

eta Jesu Kristo gure Jaunarengan duzuen itxaropen iraunkorra. 
Badakigu, senideok, Jainkoaren maiteok,  

berak aukeratu zaituztela.” 
(1 Ts. 1, 3-4) 

 
  

Zalantzarik gabe, Euskal Herriko mendiak, Adarratik Txamantxoiara eta Anbototik Toloñora, 
elkarri oihuka ari dira gaur, uholde-ahotsez: “gure lagun Koldok utzi egin gaitu, gure bideak ez ditu 
berriro zapalduko”. Hala ere, esaten diegu, elkarri esaten diogu: “Ez zaitezte atsekabetu, itxaropenik ez 
dutenen antzera” (1 Tes 4,13). Abendualdian gaude, itxaronaldia da eta esperantza-garaia. Gaur inoiz 
baino areago gogoraraz diezaiokegu elkarri “Etorkizuna dugula! Gure bizitza ez da hutsean amaitzen! 
Itxaropena duena beste era batera bizi da eta bizi berri bat eman zaio”1. 
 

Itxaropenez hartu zuten, zalantzarik gabe, Joan Bautista eta Maria Loretok, duela 89 urte baino 
gehiago jaio zena, Serora-etxean (Sorabilan – Andoainen). Eta Espirituaren dohain den itxaropen hori, 
bere bizitzan aurrera joan ahala bereganatzen joan zen Koldo, hain berea izan zuen energia hura sortuz, 
zailtasunen eta ezbeharren erdian ere segurtasuna eta argia emanez, nahi eta espero duguna 
aurreratzeko sormen eta ilusioarekin aberastuz. Eta horrek guztiak, azken bolada hauetan, 
“itxaropenaren gaua” jasaten lagundu izan dio, gaixotasuna eta mugak gailentzen doazela dirudienean 
ere. 
 

Itxaropena ez da borondate-ekintza huts baten emaitza, Jainkoaren dohaina da, ikuspegi 
harrigarri eta berrietara zabaltzen gaituena, konfiantzaz aurrera bultzatzen gaituena, Koldoren bokazio-
prozesuan presente egon den dohaina izanda: gure artean, ikasle gisa Andoainen eman zituen lehen 
urteak, Irunen ondoren 5 urtetan hasiera-formazioa… Eta esperantzaz bizitzea, ikasi eta praktikatzen 
den artea izanik, zalantzarik gabe, hurrengo urteetako katekesi eta pastoral formazioa, pedagogikoa eta 
akademikoak lagundu zioten bere barnean ezusteko baliabideak deskubritzen, besteen zerbitzuan 
eskaintzen jakin izan zituenak. 
 

Koldok, pertsona itxaropentsua izanik, “bizitzaren artista” izaten jakin zuen, eskolako eta 
elkarteko eguneroko monotonian errealitate berriak, askotan originalak eta, zergatik ez?, ederrak, 
aurkitu eta sortzeko gai izan zen; aipa genitzake hainbat eta hainbat pasadizo polit. Zarautz, Bilbo, Eibar, 
Iruñea, Irun, Orreaga, Lakuntza, Beasain, Zumarragan… bizi izandako urteetan jakin zuen besteei 
bizitzeko arrazoiak eta zentzua eskaintzen. Bokazio-zereginaz arduraturik, batez ere, Bilbon eta Iruñean, 
ez dira gutxi gure artean eskertu ahal izan diotenak euren bokazioa aurkitu izana, eta beste zenbaitek 
gogora dezake bere presentzia formatzailea San Asensioko Nobiziatuan. Itxaropen bertuteaz betea 
dagoenak aldarrikatu eta kutsatu egiten du.  
 

Abendualdi honetan Ebanjelioak, guztioi zuzenduriko berri onak, iragartzen digu badugula 
itxaropenerako motiborik, gure Jainkoak gizateria osoarekin eta kreazio osoarekin elkartasunean bizi 

 
1 Gutuna-Entziklika “Spe Salvi”, 2. Benedicto XVI. 



 
 

nahi duela, ez digula bere eskutik utzi, baizik eta Bera dela, gure artean izanik, gure itxaropena, eta 
ezerk ez duela bere proiektua suntsituko, ezta heriotzak ere. 
 

Liturgi-aldi honetan ate bat irekitzen zaigu eta gonbidatuak gaude aurrera pasatzera, 
itxaropenaren dohaina jasotzera deituak gaude eta hasiera berri baterako prestatzera. Itxaropena eta 
itxoitea ez dira gauza bat bera. J. Moltmann teologoaren hitzetan, “itxaropenak gure oraina ireki eta 
eraldatu egiten du”. Ausardia ere behar dugu, gogoeta eta itxaronaldi handirik gabe abiaraziko gaituen 
energia. Frantzisko aita santuak dioen bezala2, ausardia santutasunaren bost ezaugarrietako bat da, 
tristuraren, azediaren eta koldarkeriaren aurkako antidotoa. Itun Berrian aurkitzen dugun “parresia” 
bera da: ausardia testigantzan, garra misioan, askatasuna adierazpenetan, gogo bizia esperientzia 
espiritualean… 

 

Gure Anai Koldoren zenbait ezaugarri azediaren guztiz kontrakoak dira: Koldo nortasun 
sendokoa zen, geldigaitza, ibiltaria, bilatzaile nekaezina eta jakin-min intelektualekoa, kulturaren eta 
bereziki euskararen maitalea, pertsona eta ikasleengandik hurbila, hiztuna eta elkarte-biziera animatzen 
zuena… Fededun ausarta espektatiba misteriotsuetara zabalik da, konbentzionalismoetatik haraindi, 
adoretsu eta ausarti ere, inkonformista eta “desberdina” izanik, kritiken eta erronken aurrean oldartu 
gabe, bere bidearekiko leialtasunaren alde eginez, ausarkeria zein koldarkeria saihestuz. 

 

Mesfidantzaren edo beldurraren tentazioen aurrean, indibidualismoaren edota “atzerakako” 
bizitza babestearen aurrean –gaur egun mehatxatzen gaituztenak eta ez beti urrutitik–, ausardiak gure 
beldurrak bihur ditzake adore, uko egiteak apustu, atzeranzko urratsak Promesaranzko hegaldi. 
Abendualdi honetan deskubri dezagun itxaropen eta ausardi partekaturako deia, gugan, baita 
ziurgabetasunean ere, abentura kolektiborako pasioa sortuko duena. Espirituak eman diezagula 
Itxaropenaren dohaina eta erantzun diezaiogula Ausardiaz. 
 

Koldo, eskerrik asko gure artean berritasuna eta askatasuna, itxaropena eta ausardia 
eskaintzeagatik. Orain Jaunaren eskuetan geratzen zara; aurki ditzazula harengan lasaitua, argia eta 
atsedena. Egun handira arte. 
 

Nire begiek ikusi egiten zaituzte, Jauna, 
eta ukitu nire eskuek. 

Orain niri dagokit 
hitzez hitz 

zure begirada ikasteko lana, 
kolorez kolore 

zure edertasuna miresteko apaltasuna, 
haztamuka zure laztanak gozatzeko pasioa, 

malkoz malko 
zure minak arintzeko esperantza. 

Orain niri dagokit 
orduz ordu 

heriotza gaindituko duen eternitatea erditzea. 
 

(Patxi Ezkiaga) 
 
 
 
 
 
 

 
2 Aholku hitz apostolikoa “Gaudete et exsultate, santutasunerako deiari buruz”, 129. Frantzisko Aita Santua. 



 
 

 

ITXAROTE GUZTIEN AMA 
 

Abenduko Andre Maria, 
gure itxarote guztien ama! 

Zure sabelean herriaren itxaropena, 
zure Jainkoaren Salbamena hartu nahi izan duzu: 

izan zaitez gure amatasun eta aitatasun 
haragizko nahiz espiritualen euskarri.   

 
Gure itxaropen guztien Ama, 

Zuk Espirituaren indarra onartu zenuen 
Jainkoaren agintzariei haragi emateko. 
Egizu geure bizitzako keinu guztietan 

maitasuna haragitzeko gai izan gaitezela, 
Jainkoaren Erreinuaren keinu. 

 
Abenduko Andre Maria,  

gure zaintza guztien ama. 
Zuk aurpegi bat eman zenion gure etorkizunari, 

Emaiezu indarra  
nekez eta minez justiziazko eta bakezko mundu berri baten 

erditze lanetan dihardutenei. 
 

Belengo haurra kontenplatu zenuen horrek, 
egizu arretaz azter ditzagula espero gabean 

datozkigun Jainkoaren samurtasunaren zeinuak. 
 

Abenduko Andre Maria, 
gurutziltzatuaren ama, 

luza zeure eskua hiltzen diren guztiei 
eta eraman itzazu Aitaren besoetan berriro jaiotzera. 

 
Abenduko Andre Maria, pazko ikonoa. 

Egin gaitzazu eguneroko bilbean  
Kristoren, Jaunaren, joan-etorriak 

bereizten dituen zaintza pozgarrirako gauza.  
Amen. 

  


