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Egunero bilatzea Jainkoarekin harreman pertsonala

53. zenbakia

Asis Sarea eguneroko bizimoduan espiritualtasun frantziskotarra ezagutu edo
partekatu nahi duten lagunen sare sozial irekia da.
Jainkoarekin harremanean bizitzea, egiazko espiritualtasunaren oinarria da, norberaren bila ibili
ordez bestearen begiradapean jartzea. Baina Jainkoa Jainko isil dugu, Jainko ezkutu, Jainko ikusezina. Sakoneko bilaketak bideratzen gaitu harreman horren sustraietan barrena. Eta bere fruituak
maitasun fruituak izango dira.

Gogoetarako gaia
Isiltasuna
Hitz bat, hitzik ez esateko. Isiltasunak erakarri eta
izutu egiten gaitu.
Erakarri egiten gaitu; izan ere, zarataz beteriko
munduan bizi baikara eta maiz aspertuta gaude
horrelakorik entzuten. Asperturik gaude hitz hutsalez, bizitza betetzen ez digutenez.
Kanpotik datorkigun zarataz inguraturik gaude,
baina horrekin mozten erraza da. Zailagoa da,
barrutik datorren sosegu eta bakea ematen duen
isiltasuna lortzen.
Horregatik izutu egiten gaitu geure baitako isiltasunak, hor geure buruarekin aurkitzen garelako;
hor, ondo sentiarazten gaituen guztiarekin eta
gogoko ez dugunarekin aurkitzen baikara, eta
geure baitan dugula jakin nahi ez dugunarekin.
Hitz-jario huts gara, ia beti geure burua zuritu
nahian gabiltzanak.
Geure harremanetan etengabea dugu hitz-jarioa,
besteari berea adierazten utzi gabe. Geureari bakarrik deritzogu inportantea, eta besteena bigarren
mailakoa dela uste dugu edo, are okerrago, besteari bakarrik dagokiona.

Isildu eta besteari entzuten jartzen garenean, haren existentzian inplikatzen gara. Haren pozak,
esperoak, arazoak, beldurrak, eta abar, geure geureak egiten hasten gara eta, beharbada, haren alde
jarri beharko genuke eta harekin konprometitu.
Horrek besteengana irekiko gintuzke eta aldatu
egingo litzateke geure bizitza.
Geu bakarrik gaudenean ere, hitz eta hitz ari gara,
biderik eman gabe barrendik sortzen denari: desirak, beldurrak, eta abar. Ondo letorkiguke isiltasuna egiten hastea, geure buruari entzuteko, geure
burua ezagutzeko, geure burua onartzeko dugun
premia ikusteko.
Izan ere isiltasuna beharrezkoa baita entzuteko;
geure buruari, besteei eta Jainkoari entzuteko.
Hori da isiltasunaren misterioa: gauden tokian
dagoela. Soilik bere bila jarri behar dugu. eta hor,
eguneroko gauzen isiltasunean, aurkituko dugu
Jainkoa, hortxe entzungo diogu.
Horixe da isiltasuna: belarriak eta bihotza irekitzea, Jainkoari eta senideei eta norbere buruari
entzuten jartzeko.

Ebanjelioko pasartea: Mt 6,5-8
Otoitz egitean, ez egin itxurazaleek bezala: gogoko dute sinagoga eta plazetan zutik otoitz egitea, jendearen agerian. Benetan diotsuet: Hartua dute beren ordaina. Zu, ordea, otoitz egiteko, sar zaitez zeure
gelan, itxi atea eta egin otoitz ezkutuan dagoen zeure Aitari, eta ezkutukoa ere ikusten duen zeure Aitak
emango dizu ordaina. Otoitz egitean, ez ari esan eta esan, jentilek ohi duten bezala, uste baitute beren
hitz-jarioari esker entzungo diela Jainkoak. Ez izan horien antzeko, bai baitaki zuen Aitak zeren beharra
duzuen, zuek eskatu baino lehen.
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Frantziskotar espiritualtasuna
“Kanpoko zarata guztientzat sorgor egiten zen … eta, bere buruaz zeharo husturik, Salbatzailearen zaurietan egoten zen luzaro. Horregatik, bakarlekuak aukeratzen zituen sarri, bere gogoa guztiz Jainkoagana
zuzentzeko ... Gauez eliza abandonatu eta leku bakartietara joaten zen bakarrik otoitz egitera” (1Zel 71).
Frantzisko bakarleku isiletara biltzen zen. Isiltasunean entzun egiten zuen, kontenplatu, miretsi. Isilean
egiten zituen momentuak aurkikuntzan jarduteko ziren, bere burua konfiantzaz abandonatzeko, eta Salbatzailearen zaurietan, Jainkoaren bihotz irekian, soseguz deskantsatzeko. Isiltasunean ikasi zuen Jaunaren presentzia isila entzuten. Isiltasunean aurkitu behar izan zuen bakea ere nahigabetua zebilenean,
kontsolamendua konprenitzen ez zuenean edo konprenitua ez zenean. Bakarleku isiletan uzten zion bere
buruari argiz betea izaten.
“Gorde bitez anaia guztiak inoren izena belztetik eta hizka-mizkan ibiltzetik; bestela baizik, saia bitez
isilik egoten, Jainkoak horretarako grazia ematen dielarik” (1 Er 11,1-2). Soseguz eta argiz beteak,
gauza ginateke senideengana garrazkeria eta aurrez aurreko kaltegarririk gabe, isiltasunean atsedena
aurkitu duenaren bakean.

Otoitza
Maita ezazu isiltasuna.
Zeure maisu duzu. Zaitez haren ikasle.
Jesu Kristori begiratzen irakatsiko dizu,
zeure bihotzaren begiak Jainkoaren aurpegira,
zeure eta gizaki bakoitzaren aurpegia agertzen
dizunarenera,
egokitzen irakatsiko dizu.
Maita ezazu isiltasuna.
Zeure maisu duzu. Zaitez haren ikasle.
Jesu Kristoren aurpegi itxuragabetua begiratzen
irakatsiko dizu,
zeure bihotzaren begiak Jainkoaren aurpegira,
gizaki gosetu eta torturatuaren begietatik begiratzen dizun Jainkoaren aurpegira,
egokitzen irakatsiko dizu.

Zeure maisu duzu. Zaitez haren ikasle.
Jesu Kristoren aurpegi antzaldatua begiratzen
eta zeure bihotzaren begiak egokitzen irakatsiko
dizu,
kreazioaren bihotzean
Kreatzailearen ederraren distirak nabaritzeko,
gauza eta izakietan
beren barne dimentsio egiazkoa sumatzeko,
bai eta Jainkoaren ontasunaren lorratzak ere
izaki kreatu ororen zantzu apaletan.
Maita ezazu isiltasuna.
Zeure maisu duzu. Zaitez haren ikasle.
Geure historiaren iturri eta helmuga denaren
aurpegi gizatiar eta jainkotiarra kontenplatzen
irakatsiko dizu.

Maita ezazu isiltasuna.

Gutuneko azken hitzak
Isil-gordeka bila ari direnei, Jesusek esaten die: «ez zaudete Jainkoaren Erreinutik urruti».

2013ko apirileko eguneroko Ebanjelioa
Egunero Ebanjelioa irakurri nahi duten lagunek, egun bakoitzari dagozkion irakurgaien arabera, hemen
dauzkate martxoko erreferentzia guztiak:
1 Mt 28, 8-15
2 Jn 20, 11-18
3.Lk 24, 13-35
4 Lk 24, 35-48
5 Jn 21, 1-14
6 Mk 16, 9-15
7 Jn 20, 19-31

8 Lk 1, 26-38
9 Jn 3, 5a.7b-15
10 Jn 3, 16-21
11 Jn 3, 31-36
12 Jn 6, 1-15
13 Jn 6, 16-21
14 Jn 21, 1-14

15 Jn 6, 22-29
16 Jn 6, 30-35
17 Jn 6, 35-40
18 Jn 6, 44-51
19 Jn 6, 52-59
20 Jn 6, 60-69
21 Jn 10, 27-30

22 Jn 10, 1-10
23 Jn 10, 22-30
24 Jn 12, 44-50
25 Mk 16, 15-20
26 Mt 5, 13-16
27 Jn 14, 7-14
28 Jn 13, 31-35

29 Mt 11, 25-30
30 Jn 14, 27-31a

