
Krisialdian konfiantza bizi eta eginkorra 

 

Jainko maite eta arduratsua. 

Une guztietan ageri zara zu Aita eta Ama arduratsu. 

Hala agertu zinen Juda herriak, 

Babiloniak inbaditurik, 

bizi behar izan zuen krisialdi latzean. 

Bilaketara eragin zenion; 

hiria suntsiturik, tenplua errausturik, 

apaizak eta gidariak erbestean, 

«ez dugu ikusten jada zure presentziaren ezaugarririk» (Sal 74,9) 

esatera ausartu zen; 

Zuk eskutik utzirik senti zenean, 

bila bizitzera eragin zenion: 

Bere egiazko nortasuna bilatzera, 

aurreko hura bezalakoa izango ez zena, 

bere fedea birpentsatzera  

eta aspaldiko tradizioak birlantzera; 

aldi berean, erbestealdi hori 

une eta leku berezi bihurtu zenizkion bilaketa horretarako, 

berrikuntza onartzeko jarrera sortu zenion bihotzean: 

harrizko bihotza kendu eta haragizkoa eman zenion, 

hezur lehorren zimitorioa utzi eta 

kreazio berria erakutsi zenion espirituak sortua (Ezekiel 37); 

bihotzez aitor nahi dizugu Aita eta Ama on betiko eta arduratsua: 

giza balioak ahaztu eta galdurik gabiltzala, 

batak besteari «maite zaitut» egiaz esan ezinik gabiltzala, 

zuzentasuna zuzena ez den edozeri esateko gai egin garelarik, 

zintzotasun, jatortasun hitzak berak gure ahotik utziak ditugularik, 

etxeko ateak atalagaz ixtera beharturik sentitu garelarik… 

zer samina, zer ondoeza, zer iragan-mina… ; 

egiguzu, Aita eta Ama on eta arduratsua, 

iragan-mina alde batera zindo utzirik, 

har dezagula gidari zure Espiritua, 

sutu dezala gure bihotza, 

eginaraz diezagula jauzi eta salto, 

eureka, badakit zer egin esanez, 

aurkitu dut Jesus dioskuna: 

«jaiki hadi eta jarraitu niri, 

ez dut burua non ezarririk, 

ez dut on egina ere ulertzen didanik, 

baina hor dut Aita zerukoa, 

ez dit jende-multzorik bidali munduaz nahi dudana egiteko, 

baina konfiantza eman dit, 

ez nauela eskutik utziko, askotan ikusiko ez badut ere, 

konfiantza dut bere bideak dituela hark 

munduaz nahi duena eta nahi dudana egiteko 

noiz ez dakidala, nola ez dakidala». 

Egiguzu, zeruko Aita eta Ama on eta arduratsu hori, 

Jesusen konfiantza bizi eta eginkor hori. 



Egiguzu, bat egin dezagula Jesus horrekin; 

Jesusez hitz egin baino gehiago, 

egin dezagula hitz Jesusekin berarekin, 

ikus dezagula bera zuk gu geu ikusten gaituzun begiez. 

Jesu Kristo gure adiskide maitearen bidez. Amen. 


