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“Bene-benetan diotsuet: Gari-alea, lurrean sartu eta hiltzen ez bada, 
bera bakarrik gelditzen da; hiltzen bada, ordea, fruitu asko ematen du. 

Bere bizia maite duenak galdu egingo du; baina mundu honetan bere 
bizia gutxiesten duenak betiko bizirako gordeko du.” 

 

(Jn 12, 24-25) 

 
  

Hirutasun Guztiz Santua, Aita, Semea eta Espiritu Santua, begirune handienaz zure aurrean ahuspez 
jarririk, naizen guztiaz sagaratzen natzaizu… Anaiok erabiltzen dugun sagarapen-formula hau, gure Anai 
Alberto maiteak lehenengo aldiz orain ia 77 urte, hemen, Salle Enean, esan zuena, orain betirako 
errepikatuko zuen Jainko biziaren aurrean, guk Hirutasun Santuaren festaburuan, atzo, berriro 
errepikatu genuena. 
 

Ez dugu inolako zalantzarik, Albertok, bere bizitza osoan zehar, gogotik saiatu zela Jainkoari aintza 
ematen, bere ahalbideen arabera, Kristau Eskoletako Anaien lagunarteari leial izanik eta elkarrekin eta 
asoziazioz pobreen zerbitzuan ahaleginduz. Eta fededun leial gisa, bere bizitza Jainkoaren seme 
izatearen kontzientzian errotu izan duenez, orain pozarren ospa dezakegu heriotzatik bizitzarako bere 
igarobidea; horretan konfiantza dugu bere lagun hurko eta senideak maite eta zerbitzatu izan dituelako, 
Espirituaren indarrez maitasun-agindua betez. 
 

Jainkoaren seme-alabak garen aldetik, denok gaude deituak etenik gabe haztera, Haren antzekoak 
izatera. Gure bizitzan zehar ikasten ari gara, ez basamortu- eta galera-unerik gabe, Jainkoarengan gure 
ongia maite eta nahi duen Aita antzematera eta betirako erditu nahi gaituen Ama, gure existentzia 
betetasunezko bizi-etorkizun betera irekiz. Hau errealitate bat izan zen gure Anaiaren bizitzan, ibilbide 
luze eta emankor baten ondoren, duela ia 94 urte Nabarnizen jaio zenetik, Pedro eta Dorotearen 
maitasunaren fruitu; eta horretara deituak gaude denok: Jainkoaren seme-alaba gisa etenik gabe 
haztera. Horrek, gure eguneroko bizitzan, ibiltari gisa bizitzea eskatzen du, etengabeko irteeran, 
Jaunaren deiak entzun eta haiei erantzunez, erabateko konfiantzatik arriskuak hartzera garamatzan 
entrega eskuzabalean, bizia emateko hiltzera deituak diren gari-ale horiek bezalaxe. 
 

Fedearen baitan, Anaiak, haien Fundatzailea bezalaxe, Jainkoaren nahiaren eskutan jartzen dira 
(Araudia 6). Bere bizitzan zehar Albertok, gure Anai Matias maiteak, bidalia izan zen toki guztietan bere 
leialtasuna agertu zuen: Irunen, Hondarribian (fundatzaile izan zen eta bertan urte gehiena emandako 
Anaia izan zen), Beasain, San Asensio, Uharte, Laudio, Bilbo, Zaragoza, Eibar… Leku bakoitzean, langile 
saiatu izanez bere ardurapean jarritako enpleguak bete izan zituen, prestutasun- eta zerbitzu-jarrera 
sakonez. Enplegu horiek hain bereak zituen xumetasun eta ontasunetik burutzen zituen, bai Familia 
Santuetako berezko zereginak, baita ikastetxeetako eta LHko tailerretako zereginak ere, nahiz 
erizaindegiko zerbitzuetakoak, hala nola San Asension bost urtez egin zituenak. 
 

Misiolari-espirituak Amerika aldera ere eraman zuen, putzua zeharkatuz, behin baino gehiagotan, 
batez ere Cienfuegos hain maitea izan zuen auzoraino, Santiago de los Caballeros-en (Dominikar 
Errepublika), baita Ekuadorreko Guayaquil edo Cañar aldera ere. Zerbaitegatik, bere solidaritate 
eskuzabalagatik Cungapite-ko (Ekuador) komunitateko “seme kutuna” izendatua izan zen, nekazaritza 



 
 

eta abeltzaintzako proiektua aurrera ateratzeko eman zuen laguntzagatik. Eta nola ez, lankide aktiboa 
izan zen Proyde-Proegarekin, modu batera edo bestera. 
 

Heriotzak lurretik hartu dugun guztia lurrera itzultzera behartzen bagaitu, trukean ezer espero gabe 
doan maitatzeko dugun gaitasunak, Jainkoak gurekin egiten duen bezala, ahuleziaren eta heriotzaren 
mugak gainditzen dituen maitasun-korronte unibertsal batean murgiltzen gaitu. Betiereko bizira 
bideraturik gaude Jainkoaren baitan, gure gorputza, gari-alea bezala, lurrera erori eta hiltzen denean 
lehertzen den bizira, hain zuzen. Orduan, gure hazkuntza- eta desatxekimendu-bidea, heldutasun- eta 
entrega-bidea buruturik, Aitaren mahaian eseri gaitezke seme-alabak bezala, denontzako bizilekuan, 
gure irrikak betiko ase eta orori bizia ematen dion maitasun unibertsalaren korronte horrekin bat egin. 
 

Bizitza berri hau da Jesu Kristok bere heriotza eta berpiztearekin inauguratu zuena. Horregatik, gari-
alearen sinboloak Kristoren heriotza eta berpiztea argitzen ditu, baina baita geurea ere. Jesusek, 
Jainkoaren Semeak, gure anaia zaharrenak, bide hau egin badu, guk ere bere Pazkoan parte hartzen 
dugu, gu ere mundu honetatik Aitarengana igarotzeko bidean gaude. Ospatzen ari garen Eukaristiak, 
hain zuzen ere, Kristoren heriotza eta berpiztea biziarazten dizkigu, Albertorenaren bermea eta 
geurearen bermea. 
 

Barne-garbitzapenerako eta nor bere buruaren jabe izateko etengabeko ahaleginari esker (Anaiak) 
saiatzen dira, ahal duten neurrian, beren ekintza guztiak “Jainkoak gidaturik, Haren Espirituaren 
eraginez eta Jainkoari atsegingarri izateko asmoz” egiten (Araudia 8). Gure Araudiaren baieztapen hau 
betea ikusi dugu Albertorengan. Bere bizitza hemen amaitu da, etxe honetan eman ditu bere azken 
hamaika urteak, batzuetan bere Anaien zaintzaile sentitzen zelarik, eta beste zenbaitetan, batez ere 
azken urtetan, Anaiek eta Etxeko zaintzaileak zaindua izaten utziz (ongi zaindua), beti esker oneko eta 
kolaboratzaile zelarik. 
 

Alberto, guztiz emana izan den zure bizitzan leialtasuna izan da zure ezaugarrietako bat. Horregatik, 
Eukaristia honetan, zuri agur esan eta otoitz egiterakoan, Xabier Letek leialtasunari egindako poema 
hau jartzen dugu zure ahotan: 
 

Jaso nazazu, maite, azken egunean 
har nazazu zure besoetan 
muga izugarriaren ataria gurutzatzen dudanean, 
bil ditzala zuregandik ferekak eta irriak, 
belaze goitarreko argitasunean 
berreskura dezagula maitasun lehena… 
 
Nik dakit itxaroten didazula 
ez dakit nola ez dakit non… 
jaso nazazu, maitea, azken egunean, 
zatoz nire bidera eta adeitsu, irriz, 
dei nazazu nire izenez 
ni zure erruki handian salbatua izan nadin.1 

 
Eskerrik asko, Alberto, lagun hurbila izan zatzaizkigulako Jesusen bidean. 
Egun haundira arte! 

 
 

 
1 Xabier Lete, Egunsentiaren esku izoztuak, Pamiela, 2009, 203-204 or.  
(Ikus Hemen nauzu, La Salle Donostia, 2010, 145-146 or.) 



 
 

LUR BERRIA 
 

Lur berrian  
etxeek ez dute giltzarik 

eta harresiek ez dute mundua hausten. 
Inor ez dago bakarrik.  

Ez da maitasunaz asko hitz egiten,  
baina begiekin,  

eskuekin 
eta erraiekin  
maitatzen da. 

Malkoak emankorrak dira, 
tristura joan egin da  

ez itzultzeko,  
eta eraman egin ditu 

gorrotoaren eta ezinikusien  
zama astuna,  

indarkeria eta harrotasuna. 
 

Arrotza da lur hori  
zabaltzen duen atea:  

bere burua mugarik gabe  
ematen duenaren  

odol isuria da,  
gauez itxaroten duenaren  
pazientzia mugagabea da,  

lurralde berri horretan bizitzeko  
senide aukeratuon alde 

Jainko eskainiaren  
neurriz gaineko grina da. 

 
José María Rodríguez Olaizola, sj 

 


