Asisko gutuna
2012ko Abendua.

2. printzipioa.

Eguneroko bizimodua: barnerantz, umiltasuna

50. zenbakia

Asis Sarea eguneroko bizimoduan espiritualtasun frantziskotarra ezagutu edo partekatu nahi duten lagunen sare sozial irekia da.
Aurreko gutunean Jainkoaren bila, non aurkituko ote galdezka ari ginen eta hona hemen
Bera gure bidera, gure bila atera zaigularik.

tzera garamatza (bigarren printzipioa), eta
beraz, garen horretan, gure mugetan, maitatuak ikustera.

Jainkoarekin aurkitzeak (lehenengo printzipioa) geure buruak bere begiradapean ikuska-

Jainkoak handiak egin ditu, bai, baina inoiz ez
da hain handi bere izate osoaz hustu denean
baino gure ezinak eta mugak bere egiteko.

Gogoetarako gaia
Gure mugak
Imajina dezagun haurtxo bat, jaioberri bat. Zer
dago mugatuago bizitzara ailega berri den norbait
baino? Bularra eman eta elikatu behar zaio, jantzi
eta biluztu behar zaio, garbitu behar zaio, osatu
behar zaio, mimatu behar zaio, musu eman behar
zaio … Eta hala ere, Jainkoak horrela agertzea
erabaki zuen: txiki eta mugatu. Frantzisko guztiz
hunkitu zen Jainkoaren ideia honekin, eta bururatu zitzaion berau islatzea Jaiotzeko figuren bitartez ume jaioberri eta mugatu hori gurtzeko.
Eta gu? Gabon-gaueko menuarekin tematzen
gara. Egunak ematen ditugu menua prestatzen
edo ordaintzen; denda handi zein txikietako erakusleihoen menpe gaude egunotan. Aurten beharbada krisiak lagunduko digu Jesus jainko umeak
darion apaltasun iruditik hurbilago egotera. Handikeriak Gabonen ospakizuna mugatzen du.
Benetan mugatuta gaudela jaiotzen garenean,
baina oztopo horiek ez dira desagertzen nolabaiteko autonomia bereganatzen dugunean, gurekin

diraute gure bizitza osoan. Era berean Jesusek
lagun izan zituen gizakia izan zen aldetik ere:
Jesus haserre, sutan, bortitz agertzen da “sugekumeak” deitzen dituenean, iraintzen dituenean tenpluan bere saltzeko mahaitxoak jarri dituztenak;
Jesus Getsemanin Jainkoari esaten dionean ezin
duela gehiago, gehiegizkoa dela eta utzi nahi duela; Jesus behin baino gehiagotan negarrez dagoenean suminduta, lur-jota. Jesus gizakia eta mugatua.
Jesus gizaki bezala mugatua izan bazen, zelan ez
gara gu izango ba? Sarritan agertzen gara esperantzarik gabe; oparotasunaren dirdirak itsututa; bortitz jokatzen, zelan jokatu ez dakigunean; gure
harrokerian eroso, eta Jainkoarengan konfiantza
galtzera ailegatzen gara ere. Finean, gure mugetan
itota. Ai … baina Jainkoa hor dago, beti dago, eta
gure mugak gainditzeko, osatzeko eta askatzeko
gai den bakarra da benetan. Utz diezaiogun berari
berea gugan egiten.

Ebanjelioko pasartea: Lk 2,6-12
Belenen zeudela, haurra izateko egunak bete zitzaizkion, eta lehen-semea izan zuen; oihaletan bildu eta
abere-aska batean ezarri zuen, ez baitzen ostatuan haientzat tokirik.
Baziren inguru hartan artzain batzuk, gauez kanpoan artaldea txandaka zaintzen. Jaunaren aingerua aurkeztu zitzaien eta Jaunaren aintzak argiz inguratu zituen; haiek beldur-ikaraz gelditu ziren, eta aingeruak
esan zien: «Ez beldurtu! Hara, berri on pozgarria dakarkizuet, bai zuentzat, bai herri osoarentzat ere:
Salbatzailea, hau da, Mesias Jauna, jaio zaizue gaur Daviden herrian. Eta hona seinalea: jaioberri bat
aurkituko duzue oihaletan bildua eta askan etzana».

Asisko gutuna

50. zenbakia

Frantziskotar espiritualtasuna
“Aitaren Hitz hau, hain duina, hain santu eta ospetsua, Goi-goiko Aitak iragarri zuen zerutik Gabriel
aingeru santuaren bitartez, eta Maria Birjina santu eta agurgarriaren sabelera bidali zuen eta beraren
sabelean hartu zuen egiazko gure giza gorputz argala. Eta aberatsa izanik, beste ezer baino nahiago izan
zuen mundu honetan pobretasuna aukeratu, bere Ama Birjina guztiz dohatsuarekin batera” (2 FeG 4-5).
Frantziskorentzat, Jainkoaren aintza ez da inoiz distira handiagoz agertzen, maitasun beheratuaren itxura
(gure gizatasuna eta ahulezia partekatuz, gure gorputz ahul eta mugatua onartuz eta jantziz) hartzen duenean baino. “ Gugatik jaio zen”, gugatik egin zen haur eta behartsu, gugatik azkenengo.
Jesu Kristo pobre eta beheratuaren aurrean ulertu zuen Frantziskok, Jainkoak txiki eta gutxiago izatearen bidetik nahi zuela bera. Txiki eta gutxiago izanik, soilik, onar daiteke pozik, aberatsa izanik pobretasuna aukeratu zuenaren oparoa, haren betetasunaz aberats gaitezen. Bere burua ahul eta mugatutzat
daukanak, soilik, aurki dezake bere burua Jaunaren aintzak argiz inguratua. Nolako txundidura eta goresmena sortzen den Frantziskorengan Haur honen aurrean, ahul baina Jainkoaren txeraz distiratsu ageri
den haur honen aurrean.

Otoitza
Etorri zen Hitza eta esan zuen:
Hona hemen lurra;
bihur bedi negar
(ez bedi argi bihur).
Eta lurra negar egin zen.
Lurra izan zen lehenengo …
negar eginiko lurra!,
negar eginiko kontzientzia!,
Lurraren mina!
Negarra izan zen lehenengo
eta negarrean gaude.
Zeren eta Hitzak ez baitu oraino esan:
“Negarra bihur bedi argi”.
- Esango ote du?
- Esango du, bai. Bestela
zertarako balio du itsasoak?
Jainkoa itsaso da,
Jainkoa gizakien negarra da.

Eta Hitza negar egin zen
bizia jasotzeko.
Hitza giza gorputzean dago,
giza haragi minduan …
Ikus ezazue nire begietan!
Nire begiak dira
negarraren eta argiaren … iturri.
Eta negarrean … gaude.
Itzalen garaian jarraitzen dugu;
nor joan da haratago,
nork ireki du beste aterik?
Lur guztien argia
ikusiko du egunen batean gizakiak
malko baten … leihotik.
Baina oraino ez du esan hitzak:
“Negarra egin bedi argi!”
(Leon Felipe)

Gutuneko azken hitzak
“Jainkoa gizon egin bada, gauzarik handiena gizaki izatea da”. (Ortega y Gasset)
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urtarrileko erreferentzia guztiak:
1 Lk 2,16-21
2 Jn 1, 19-28
3.Jn 1, 29-34
4 Jn 1,35-42
5 Jn 1, 43-51
6 Mt 2,1-12
7 Mt 4,12-17.23-25
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