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“Neu naiz piztuera eta bizia; 
 niregan sinesten duena, hilda ere, biziko da.  

Eta bizi dena, niregan sinesten badu, ez da betiko hilko.  
Sinesten al duzu hau?” 

 

(Jn 11, 25) 

 
 
 

 
 

Gure Anai Bittorren bizitza eta berpiztea ospatzen ari gara, esker onez gure artean izan dugulako 
eta uste osoz behin betiro bizira iragan delako Aita eta Ama den Jainkoaren besoetan. 
 

Entzun dugun ebanjelioko kontakizunaren edertasuna eta jakituria, Jesusengan berarengan 
baieztapen bikoitza uztartzea da: "Jesusek negarrari eman zion" eta "Neu naiz berpiztea eta bizia". 
Horixe da, hain zuzen, gure paradoxa: izaki sentikorrak gara, gertatzen denak eragiten digu, eta, aldi 
berean, beti harantzago dagoen Bizia gara. 

Premia eta gabezia huts gisa ikusten dugu geure burua –eta, ondorioz, pertsona zaurgarriak–, 
baina, aldi berean, ezer falta ez zaion betetasun gara. Gure "aurpegi bikoitza" Errealitatearen "bi 
aurpegien" adierazpena besterik ez da: ikusezinarena eta agerikoarena. 

“Neu naiz piztuera eta bizia”. Jesusek dioena ulertzeko, biologikotik haratago joan behar da, 
sakonera. Gure artean bizi izan den Bittor Anaia, Basaburua ibaiaren ertzean, Labaienen (gaur egungo 
Beintza-Labaienen, Nafarroan), duela 92 urte baino gehiago jaio zen; eta bere bizitzan Jainkoari sagaratu 
zitzaion, salletar beste Anaiekin batera, elkarrekin eta asoziazioz, Jainkoaren Erreinua eraikitzeko, 
hezkuntza-zerbitzuaren bidez, eta bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian egin zuen (ikus Araudia, 1. kapitulua). 

Horregatik, bere bizi-ibilbide pertsonalean, nortasun sendoz eta fedearen argitan bizi 
izandakoan, deituak gaude misioari eta lanari eskainitako bizitza deskubritzera, bere euskaldun 
nortasuna zainduz, azken batez Jainkoaren bizitza bera deskubritzera, gizakiari komunikatua, betierekoa 
eta behin betikoa. Jesusek errealitate hori aurkitzera, ospatzera eta bizitzera gonbidatzen gaitu: 
Jainkoaren presentzia, alegia, gure Bittor Anaiaren bizitzaren eta bihotzaren erdigunean eta baita gure 
bizitza eta bihotzen erdigunean ere. Izan ere, bere biografiak, eta gure biografiek, dagozkien muga eta 
gehiegikeriekin, ez dute eragozten Jainkoaren Bizi hori gugan, baizik eta posible egiten dute. 

Jesus Jaunaren hitzaz eta bizitzaz fidaturik, sinisten dugu heriotza –nahiz eta negar eginarazten 
digun eta gure sentiberatasunari beldurra ere eragiten dion– Biziak hartzen duen "forma" bat baino ez 
dela, jaiotza den beste horren oso ezberdina ez dena. Eta Bizi hori bera da, letra larriz, gure benetako 
nortasuna, orain garena eta bete-betean bizitzera deituak garena, gure Anaia jadanik bizitzen ari dena. 
Izan ere, Jakinduriaren liburuak zioenez, “zintzoen bizitza Jainkoaren esku dago… haren maitasunari leial 
zaizkionak haren ondoan dira”. 

Bittor, zuk homilia labur bat nahi zenuen, eta horrela egingo dugu. Amaitu dezagun, datorren 
udazkenaren festa honetan, Leurzako urtegiak gogora ekarriz, eta bere gailurrak zeharkatzen dituzten 
errekasto ugariak, pagadi eta harizti berdeekin, gaztainondoekin eta intxaurrondoekin…, poetaren 
hitzek itxaropenera bultzatzen gaituzte: 



 
 

“… argiaren arkupetatik udazken hurbilaren ubideak ibiltzen ditut: 
historia zeharkatzen duten bi korronte: 

errutik sorturiko miseria, 
agintzarian ainguratutako esperantza; 

eta esperantzak baduela oinarririk sinetsi nahi dut, 
aterbetzat hartu genuen kutxak baduela leihorik. 
Eguzkiaren urre bihurtuko direla muinoak 
eta harantza doala antzineko usoa, 
inork gizakioi ezin itxiko digun bretxa.” 
 

(Patxi Ezkiaga, Antífonas de Arasán VIII) 
 

Esker mila, Bittor, gure bidelagun izan zarelako leialtasunean eta senidetasunean. Biziaren 
Jainkoak jada bere besotan izan zaitzala. 
 

Egun haundira arte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Aurrez aurre daukat ibaia 

eta soinuen iraganbideetan barneratu naiz, 

presentzia ozenez inguratuta; 

ispilu izugarri horren aurrean sarritan zalantzakor, 

isla batek ezabatu egiten nauen bitartean 

beste batek berriro jaiotzeko adorea ematen dit. 

 

Aurrez aurre daukat ibaia 

eta argiaren arkupetatik udazken hurbilaren ubideak 

ibiltzen ditut: 

historia zeharkatzen duten bi korronte: 

errutik sorturiko miseria, 

agintzarian ainguratutako esperantza; 

eta esperantzak baduela oinarririk sinetsi nahi dut, 

aterbetzat hartu genuen kutxak baduela leihorik. 

Eguzkiaren urre bihurtuko direla muinoak 

eta harantza doala antzineko usoa, 

inork gizakioi ezin itxiko digun bretxa. 

 

Aurrez aurre daukat ibaia: 

argiak jota, ispilua bera  

urjauzi egin da; 

uretan gora eta behera, 

bi korronteak batuz, 

jauzika, 

Jainkoa jolasean 

ari da. 
  

(Patxi Ezkiaga, Antífonas de Arasán VIII) 

 


