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2015eko Abendua.

2. printzipioa.

Eguneroko bizimodua: barnerantz, umiltasuna

86. zenbakia

Asis Sarea eguneroko bizimoduan espiritualtasun frantziskotarra ezagutu edo
partekatu nahi duten lagunen sare sozial irekia da.
Simeon agureak dio: “Orain utz dezakezu, Jauna, morroi hau bakean joaten, zeuk hitz eman
bezala. Ikusi baitute nire begiok Zugandiko salbamena”.
Pazientzia artea da, Jainkoaren erritmora bizitzera jartzearen artea. Sakonean bizitzearen
artea, oinarriak harkaitzean ditugula. Batez ere, konfiantzaren artea da, unerik gordinenetan
ere itxaropena izatearena artea. Jainkoari bere erara eraman gaitzan uztearen artea: “Jauna
dut artzain, ez naiz ezeren beharrean”.

Gogoetarako gaia
Pazientzia
Bizi dugun kulturan guztiz gain balioesten da
laster batean ibiltzea. Denbora galtzea da
gauzarik txarrena. Lehenbailehen baldin bada
dena da hobea; dena nahi da berehalaxe. Zientzia, teknika, elektronika eta informatikaren
bitartez dena izan daiteke azkarragoa. Baina
giza errealitaterik berezkoenek, gizatasunean
hazten gaituztenek, ihes egiten diete gure laster ibili nahiei, lasterragotu ezinezko prozesua
eskatzen baitute. Pertsona bat ez da hazten
pertsona gisa soilik bere garapen fisiko eta
intelektualaren proportzioan; heldutasuneranzko giza garapenak, norberaren askatasunerako bideek, munduan lekua aurkitzeak …
denbora behar dute. Pertsona arteko harremanak, sare sozialetako kontaktuak ez bezala,
bere garaian iristen dira heldutasunera, beren
martxa dute eta ez doaz gure presaren abiaduran. Gure bihotza bere erritmoan da hazten.
Eta zer esanik ez, prozesu sozialetan sartzen
bagara.

Kasu guztietan, hau guztia biziarazten diguna
pazientzia da, zain egoten jakiteko arte hori,
desirak giza errealitatearen erritmora egokitzen jakite hori, gauzei barrutik mamitzen
uzten dien jakituria hori. Bizkotxoa labean
azkarrago erre nahi izatean gertatzen dena
bera: igo egiten da labearen beroa, baina bizkotxoari erre egiten zaio azala eta mamia gordin geratu. Horrelaxe giza gauzak ere: pertsonak, geure harreman benetakoenak, hazteko
prozesuak, fedea …
Pazientziak apaltasuna du bere ahizpa. Soilik
apalak lortzen du giza gauzen pazientzia. Pazientzia lantzen duenak bakarrik jartzen du
bere bizitza errealitatearen konpasean, eta
apaltasuna erakusten.
Eta Jainkoaren presentzia bizitzan sumatzeko
grazia edukitzen denean, pertsona txundituta
gelditzen da Jainkoak erakutsi dion pazientziaren aurrean, zirrara ematen duen pazientzia mugagabearen aurrean. Eskerrak eman
besterik ez da gelditzen.

Ebanjelioko pasartea: Lk 13,6-9
Gero, parabola hau esan zien Jesusek: «Gizon batek pikondo bat zuen bere mahastian aldatua. Joan
zen piku bila eta ez zuen aurkitu. Orduan, mahastizainari esan zion: “Begira, badira hiru urte pikondo honetara piku bila natorrela, eta ez dut aurkitzen. Moztu ezazu. Zertarako egongo da hor lurra alferrik jaten?” Baina mahastizainak erantzun zion: “Jauna, utz ezazu aurtengoz; bitartean, ondoa aitzurtu eta ongarria botako diot, ea aurrerakoan fruiturik ematen duen; eta bestela, moztu”».
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Frantziskotar espiritualtasuna
“Zorionekoak bakegileak, haiek baititu Jainkoak seme-alabatzat hartuko. (Mt 5,9). Jainkoaren zerbitzariak ezin du jakin zenbaterainoko pazientzia eta apaltasuna duen, dena bere gogara doakion
bitartean. Baina atsegin eman behar lioketenek atsekabe ematen diotenean, zenbaterainoko pazientzia eta apaltasuna agertzen duen orduan, horrenbestexe du eta ez gehiago”.
Frantziskok Jainkoari “pazientzia” deitzen dio: “Zu zara maitasuna, karitatea; zu zara jakinduria, zu
zara apaltasuna, zu zara pazientzia, zu zara edertasuna, zu zara otzantasuna, zu zara segurantza, zu
zara atsedena, zu zara poza, zu zara gure itxaropena eta alaitasuna, zu zara justizia, zu zara neurritasuna, zu zara gure aberastasun guztia asebetean”. Maitasunez eta karitatez beteriko pazientzia, apaltasun eta otzantasunez oratua, pozgarria eta ederra; beragan atseden hartzeko eta uste on izateko
moduko pazientzia.
Pazientzia onak, Jainko eraman handiko eta baketsuagandik elikatzen denak, badaki egoera tirabiratsu eta zailetan irauten: adiskide bezala agertu behar luketenek bidegabeki tratatzen dutenean, gau
hotzaren erdian ostaturik eman ez eta errukirik gabe bidaltzen dutenean: “Benetan esaten dizut: pazientzia izan badut eta ernegatu ez banaiz, horretantxe datza benetako poza eta benetako bertutea
eta arimaren osasuna”.

Otoitza
Kristo,
emadazu aski pazientzia
zain egote luzeak jasateko,
ustekabeetara moldatzeko,
gustatzen ez zaidana toleratzeko,
neure mugak onartuz bizitzeko.

frustrazioen aurrean ez hesteko,
kontrakotasunei aurre egiteko,
ahal dudan neurrian hazteko.

Kristo,
emadazu behar dudan pazientzia
sentiberatasun gabearekin elkarrizketatzeko,

Kristo, emadazu behar-beharrezko pazientzia
gauza xumeak estimatzeko,
egunean eguneko erronka neure egiteko,
bihotz laguntzailea edukitzeko
eta zure probidentzian uste on izateko.

Gutuneko azken hitzak
“Pazientzia sustrai garratzeko zuhaitza da, baina fruitu gozoduna” Persiar esaera zaharra)

2015ko abendua eguneroko Ebanjelioa
Egunero Ebanjelioa irakurri nahi duten lagunek, egun bakoitzari dagozkion irakurgaien arabera, hemen
dauzkate abenduko erreferentzia guztiak:
1 Lk 10, 21-24
2 Mt 15, 29-37
3 Mt 7, 21.24-27
4 Mt 9, 27-31
5 Mt 9, 35-10, 1.6-8
6 Lk 3,1-6
7 Lk 5,17-26

8 Lk 1, 26-38
9 Mt 11, 28-30
10 Mt 11, 11-15
11 Mt 11, 16-19
12 Mt 17, 10-13
13 Lk 3,10-18
14 Mt 21, 23-27

Abenduko otoitzaldia 17an izango da.

15 Mt 21, 28-32
16 Lk 7,19-23
17 Mt 1, 1-17
18 Mt 1, 18-24
19 Lk 1, 5-25
20 Lk 1, 39-45
21 Lk 1, 26-38

22 Lk 1, 46-56
23 Lk 1, 57-66
24 Lk 1, 67-79
25 Jn 1, 1-5.9-14
26 Mt 10, 17-22
27Lk 2,41-52
28 Mt 2,13-18

29 Lk 2, 22-35
30 Lk 2, 36-40
31 Jn 1, 1-18

