
 
 

 

 
 
 

SENIDEGOA – Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko misioa 

 

Ikuspegi orokorra  

Hausnartu bakearen balioari eta sustapenari buruz. "Berriro elkartzeko bideak" atalean Aita santuak 

bakea egiari, justiziari eta errukiari lotuta daudela azpimarratzen du. Mendeku desiotik urrun, bakea 

"proaktiboa" da eta besteekiko zerbitzuan eta adiskidetzearen eta guztion garapenaren bilaketan 

oinarritutako gizarte bat bultzatzea du helburu (227-229). Gizarte batean pertsona guztiak sentitu behar dira 

"etxean" idazten du Aita santuak. Hori dela eta, bakea "lanbide" bat da. Guztiok sartuta egon behar dugun 

lanbidea non bakoitzak bere rola duen. Bakeak ez du atsedenik ematen, ez da inoiz amaitzen, dio Aita 

santuak, beraz, beharrezkoa da pertsonak, haien duintasuna eta ongizate komuna akzioaren erdialdean 

kokatzea (230-232). Bakearekin lotuta barkamena dago: pertsona guztiak maitatu behar dira salbuespenik 

gabe, dio Entziklikak, "baina zapaltzaile bat maitatzeak ez du esan nahi zapaltzaile izatea baimentzen 

diogunik, ezta egiten duena onargarria dela pentsaraztea ere".  Are gehiago: injustizia sufritzen dutenek 

tinko defendatu behar dituzte beren eskubideak, Jainkoaren dohaina den duintasuna mantentzeko (241-

242). Barkamenak ez du zigorgabetasuna suposatzen, justizia eta memoria baizik. Barkatzea ez delako 

ahaztea, gaizkiaren eta mendeku nahiaren indar suntsitzaileari uko egitea baizik. Ez ditugu "izugarrikeriak" 

ahaztu behar. Hots, Shoah, Hiroshima eta Nagasakiko bonbardaketa atomikoak, jazarpenak eta sarraski 

etnikoak - aholkatzen du Aita santuak. Beti gogoratu behar ditugu izugarrikeria horiek, geure burua ez 

anestesiatzeko eta taldeko kontzientzia bizirik mantentzeko. Garrantzitsua da baita ere onak izan direnak 

gogoratzea, barkamena eta anaitasuna hautatu dutenak alegia (246-252).  

 
Gerra gehiago ez, gizateriaren porrota!  

Zazpigarren ataleko zati bat gerraz ari da: ez da "iraganeko mamua" -dio Frantziskok- "mehatxu etengabea 

baizik eta "eskubide guztien ukoa" irudikatzen du, "porrot politikoa eta gizateriarena", "hutsegite lotsagarria, 

porrota gaizkiaren indarren aurrean". Gainera, zibil errugabe asko kolpatzen dituzten arma nuklear, kimiko 

eta biologikoak direla eta, gaur egun ezin dugu iraganean bezala "bidezko gerra" bat posible dela, beraz 

trinko azpimarratu behar dugu "Gerra gehiago ez!" dugula nahi. Eta kontuan hartuta "Etapaka hirugarren 

mundu gerra bat bizitzen ari garela", gatazka guztiak lotuta daudelako, arma nuklearren desagerpena 

"ezinbesteko helburu moral eta humanitarioa da". Izan ere, iradokitzen du Aita santuak, armetan 

inbertitutako dirua gosea desagerrarazteko Munduko Funts bat sortzeko erabili beharko litzake (255- 262).  

 
Heriotza-zigorra onartezina da, mundu guztian indargabetubeharkoo litzake  

Frantziskok jarrera argia erakutsi du heriotza-zigorraren inguruan: onartezina da, mundu guztian 

indargabetu beharko litzake "Hiltzaileak ere ez du bere duintasun pertsonala galtzen -idazten duAita 

santuakk- eta Jainkoa da haren bermatzailea!. Hortik bi aholku: zigorra ez ikustea mendeku gisa, baizik eta 

sendatze eta birgizarteratze prozesuaren zati bezala. Preso daudenen baldintzak hobetuz, presoen 

duintasuna errespetatuz, biziarteko kartzela-zigorra "zigor-heriotza ezkutua" dela pentsatuz (263-269). 

"Elkartze bideak errespetatzearen beharra azpimarratzen da -  javier alonso sch. p. Anaitasuna ERAIKITZEN. 

7. atala fratelli tutti BIDEOAN SARTU. Bideo honetan Hego-Korean Misio lanetan dagoen Granadako Ester 



 
 

 

Palmarekin elkarrizketatuko gara. Itzultzailea eta interpretatzailea https://youtu.be/ rqam72xl02w 

bizitzaren sakratutasuna” (283) gaur egun “gizateriaren zati batzuk sakrifikagarriak” direla dirudien tokietan, 

jaio gabeak, pobreak, ezgaituak, zaharrak (18). 

  

Calasancia ikuspegia 

Calasanz-ek erlijiosoei idazten dizkien gutun askotan, adierazten du gerran dauden eskualdeetan bakea 

lortzeko kezka handia. P. Mateo, Cárcaren bizi zenean idatzi zuen "zer komeni zen eta gerra etortzen bazela, 

gauza onenak Finale gazteluan gorde behar zirela" Bien bitartean, egizue guztiok otoitz bakearen alde. Saiatu 

elkarrekin egoten, ariketa komunak elkarrekin egiten, horrela, karitate santua areagotuko baitute, 

karitaterik gabe, bileretan anabasa sortzen da" (EP 1068). Gainera, "Bake unibertsalagatik askotan, 

Satanismoa agerian uztera" animatzen ditu" (EP 1060)  

1618 Ehun Urteko gerra luze eta krudela hasi zen, aurreko mendeko banaketa erlijiosoen ondorio zuzen gisa. 

José de Calasanz-ek kezkatuta jarraitu zuen gerra eta haurrei eskatzen die Europako bakearen alde eta 

kristauen batasuna berrezartzearen alde otoitz egitea. Ziur zegoen ezin zela aurrerapen sozialik eman 

bakerik gabe eta Elizaren batasunik gabe. Beste testuinguru batean, Krakovian bizi zen P. Con-tik idazten du 

"Hemen etengabe egiten dugu otoitz bake unibertsalaren alde. Agurgarri horrek toki horietan bakea egitea 

agintzea jainkozaletasun handiarekin, Jainkoak bakea bidaltzeko Kristautasunera, izan ere, bere herria baita, 

eta bereziki Italian, Jainko bedeinkatuak, Eliza-hierarkia ezartzeko hautatutako Probintzia baita " (EP 4080).  

Pías Eskoletan bake eraikitzaile izateko hezten ditugu haurrak, izan ere "gaizki hezitako pertsonak, beren 

ekintza mespretxagarriekin estatuko bakea aztoratzen dute eta hiritarrak urduritzen dituzte" (Tonti, 14. zk.). 

Gainera, eskola "herrien bakearen eta lasaitasunaren" aldeko tresna izan behar da (Tonti 26. zk). Uneko 

Eskolapioen konstituzioetan jasotzen da misioak bakearekin hartu duen konpromiso ebanjeliko hau: "Justizia 

eta bakea sustatzen duten ekimenetan parte hartzen dugu modu eraginkorrean " (74. konstituzioa). 

  

Ebangelioaren arabera 

Honakoa esan zela entzun duzue: "begia begi truk, hortza hortz truk". Ba nik diotsuet: ez eutsi gaizkiari, 

norbaitek zaplazteko bat ematen badizu, jarri beste masaila: zurekin eztabaidatu nahi badu norbaitek, kendu 

tunika eta kapa eta milia bat ibiltzea behartzen zaituenarekin ibili bi milia. Elkar aurkitze bideak Anaitasuna 

ERAIKITZEN. 7. atala, fratelli tutti. Ematen dizunari emaiozu eta zerbait uztea nahi duenari ez iezaiozu 

bizkarra eman.  

Honakoa esan zela entzun duzue: "Laguna maiteko duzu eta arerioa gorrotatuko duzu". Ba nik diotsuet: 

Maitatu zuen arerioak eta eskatu jazartzen zaizkizunen alde, Zeruko Aitaren seme-alaba izateko, gaizkileen 

eta onen gainean eguzkia atera arazten eta bidezkoak eta bidegabeak direnen gainean euria botatzen baitu.  

Maite zaituztenak maitatzen badituzue, zein izango da donaria? Ez dute ba berdina egiten publikanoek? Eta 

anai-arrebak besterik ez badituzue agurtzen, zer du horrek berezia? Ez dute ba berdina egiten jentilek?  

Zuek izan perfektu, Zeruko zuen Aita perfektua den moduan.  

Jesusen mendi gaineko predikuaren zati bat da, non Lege Berriaren benetako zentzua aurkezten duen: 

maitasuna, bakearen esentzia eta herrien aurrerabidea. 

 
  



 
 
 

 

Barkamena ahanzturarik gabe  

Benetan barkatzen dutenek ez dute ahazten, baina kaltetu dituzten indar suntsitzaile hori beraiengan 

nagusitzeari uko egiten diote. Sorgin-gurpila hausten dute, suntsiduraren indarren aurrerapena gelditzen 

dute. Mendekuaren energia gizartean sartzen ez jarraitzea erabakitzen dute, lehenago edo beranduago gure 

gainean eroriko baita. Mendekuak ez baitu benetan biktimen atsekabea asetzen inoiz. Badaude oso 

izugarriak eta krudelak diren krimenak eta egileak sufriaraztea ez du ezertarako balio, ez baita mina 

konpontzen, kriminala hilda ere, ez da inoiz biktima baten sufrimendua parekatuko duen torturarik. 

Mendekuk ez du ezer konpontzen (251 zk.)  

 

 Ez gara zigorgabetasunaz ari. Baina justizia, justizia bera maitatuz baino ez da aurkitzen modu 

egokian, biktimak errespetatuz, krimen berriak saihesteko eta ongizate komuna mantentzeko, ez norberaren 

gorrotoa deskargatzeko tresna gisa. Barkamenak laguntzen du justizia bilatzen, mendekuaren eta 

ahanzturaren bidegabekeriaren sorgin-gurpilean erori gabe (252. zk.) 

 


