Asisko gutuna
2009ko otsaila. 4. printzipioa: Bidea elkarrekin egin,

anaitasunez bizi

4. zenbakia

Asis Sarea eguneroko bizimoduan espiritualtasun frantziskotarra ezagutu,
partekatu edo bultzatu nahi duten laikoen sare sozial irekia da.
Asisko Sarearen laugarren zenbaki honetan laugarren
printzipioaren inguruan gogoeta eta otoitz egitea
proposatzen dizuegu: bidea elkarrekin egin, anaitasunez
bizi.
Anaitasunez bizitzeko deia Frantziskok bereganatu
zuen Jesusen oinarrizko identitate-ezaugarrietako bat
da. Hilabete honetan printzipio horri arreta jartzera

gonbidatzen zaituztegu, zuen eguneroko bizitzan, arrazoi
desberdinengatik, inguruan dituzuen pertsona guztiekin
nola bizi dezakezuen inguruan arreta jartzea, hain zuzen.
Bestetik, hori hileroko otoitzaldian parte hartuz
bizitzen jarrai dezakegu, guretzat garrantzitsua den
zerbait pertsona askorekin konpartitu dezakegun sare
baten parte garela gogoratuz.

Gogoetarako gaia

Senide izatearen bila
Asis Sarearen aurkezpen idazkian honako hau
agertzen da: bidea elkarrekin egin eta giza
duintasunean anai-arreba izatearen bila ibili, hurko
sentitu, bakea eraiki. Hitz hauek bihotza zabaltzen
digute eta gure irriken alderik onena esnatzen. Giza
duintasunean anai-arreba izan, elkar topaketarako,
justiziarako eta berdintasunerako toki gisa; bakean
bizi ahal izan, elkarren antzeko sentituz, besteari toki
eginez: gustatuko litzaiguke hitz handi hauek zentzuz
eta izatez betetzea. Bestea anai-arreba gisa bizi ahal
izan, hari geure alderik onena eman ahal izan neurtzen
ibili gabe, berdinak sentitu elkarrekin, giza familia
handiaren anai-arreba sentitu: desio hauek geure
barne-barnean idatzita daude.
Eguneroko bizitzak, besteen errealitatearen bueltako
galderak ekartzen dizkigu. Baina ahaztu egiten zaigu,
aitzakiatan ibiltzen gara, arreta galtzen dugu, eta
geure egoismo eta emanak bizitzearen arteko borrokan
dihardugu, zaurituak izateko beldurraren eta

altruismoaren artean, geure ziurtasun premiaren eta
ausardiaren artean.
Ebanjelioa toki pribilegiatua da, bertan anai-arreba
izatearen azken esanahia aurkitzeko. Horixe irakatsi
zuen, batez ere, Jesusek eta Frantziskok
Maisuarengandik ikasi: elkarrekin anai-arreba garela,
Jainkoaren irudi eta antzera egindako seme-alabak.
Jainkoaren sorkari gara eta gizaki bakoitzarengan
haren ispilua (islada) ikusten dugu. Jainkoaren
begirada gupidatsua dela medio, ikus dezakegu islada
hori. Harenganako maitasunak konfiantza
ahalbidetzen digu. Kristok, gurutzean hiltzean, barkatu
egiten die bere borreroei, eta berradiskidetzea geure
esku utzi. Jainkoa gure bihotza aldatuz doa, Paulok
esaten duen bezala: Jainkoak beldurrezko espiritua
ez baina, adore, maitasun eta neurritasunezko espiritua
eman baitigu. Espiritu horrek gure esku jartzen du
anai-arreba izatearen bila ibiltzea eta bakearen
eraikitzaile izatea.

Ebanjelioko pasartea: Mt 5, 21-23
Badakizue legean aurrekoei agindu zitzaiena: Ez hil
inor; eta hiltzailea kondenatua izango da. Nik, berriz,
hau diotsuet: Bere senidearekin haserretzen dena
kondenatua izango da; bere anaia iraintzen duena biltzar
nagusian kondenatua izango da, eta hitzez mintzen duena,

infernuko sutara kondenatua izango da. Beraz, aldarean
zeure oparia eskaintzerakoan, zure senideak zure kontra
zerbait baduela gogoratzen bazaizu, utzi oparia han, aldare
aurrean, eta zoaz lehenbizi senidearekin bakeak egitera;
itzuli gero zeure oparia eskaintzera.

San Frantziskoren testua: 2R 6, 7-9
Eta anaiak edonon daudelarik edo elkarrekin topo
egiten dutelarik, trata bezate elkar etxeko bezala. Eta
konfiantzaz ager biezazkio batak besteari bere premiak;

izan ere, amak bere haragizko haurra hazten badu eta
maitatzen, zenbatez maitekiroago ez ote du maite eta
hazi beharko bakoitzak bere anaia espirituala?

Asisko gutuna
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Sal 103, 1-14.22
haserregaitza eta onginahiz betea.
Ez da beti agiraka ari, ez du haserrea luzaro gordetzen.
Ez gaitu erabiltzen gure bekatuek merezi bezala,
ez digu ordaintzen geure erruen arabera.
Nola zerua lurraren gainean garai,
hala haren maitasuna begirune diotenentzat handi.
Nola ekialdea mendebaldetik urruti,
hala ditu hark gure hobenak beregandik urruntzen.
Nola aita seme-alabentzat errukior,
hala Jauna begirune diotenentzat errukior.
Badaki ongi zerez garen eginak,
gogoan du hautsa besterik ez garela.

Bedeinka beza ene arimak Jauna,
ene barren osoak haren izen santua!
Bedeinka beza ene arimak Jauna,
ez bitza ahaztu haren mesedeak!
Erru guztiak barkatzen dizkit,
gaitz guztiak sendatzen;
bizia Herio Leizetik ateratzen dit,
maitasun eta errukiz inguratzen nau;
bizitza osoan bere edertasunez nau asetzen,
beti arranoa bezain gazte gordetzen.
Jaunak justizia egiten du,
zapalduen eskubideak defendatzen.
Bere egitasmoak adierazi zizkion Moisesi,
bere egintza handiak israeldarrei.
Bihozbera eta errukiorra da Jauna,

Bedeinka Jauna, beraren sorkari guztiok,
menpeko dituen toki guztietan!
Bedeinka beza ene arimak Jauna!

Gutuneko azken hitzak
Anaitasuna bizitzea ez da besterik gabe lagunak egitea eta besteekin gustura bizitzea, baizik eta
pertsonek axolagabe utzi ez gaitzaten eta guztiek interpelatzen gaituztela sentitzen joateko
konpromisoa. Anaitasuna bizitzea gure eguneroko bizitzan anaiak egiten joatea da.

2009ko martxoko eguneroko ebanjelioa
Egunero Ebanjelioa irakurri nahi duten lagunek, egun bakoitzari dagozkion irakurgaien arabera, hemen dauzkate
martxoko erreferentzia guztiak:
1
2
3
4
5
6
7

Mk 1, 12-15
Mt 25, 31-46
Mt 6, 7-15
Lk 11, 29-32
Mt 7, 7-12
Mt 5, 20-26
Mt 5, 43-48

8
9
10
11
12
13
14

Mk 9, 2-10
Lk 6, 36-38
Mt 23, 1-12
Mt 20, 17-28
Lk 16, 19-31
Mt 21, 33-43.45-46
Lk 15, 1-3.11-32

15
16
17
18
19
20
21

Jn 4, 5-42
Lk 4, 24-30
Mt 18, 21-35
Mt 5, 17-19
Mt 1,16.18-21.24a
Mk 12, 28b-34
Lk 18, 9-14

22
23
24
25
26
27
28

Jn 9, 1-41
29 Jn 12, 20-33
Jn 4, 43-54
30 Jn 8, 1-11
Jn 5, 1-16
31 Jn 8, 21-30
Lk 1, 26-38
Jn 5, 31-47
Jn 7, 1-2.10.25-30
Jn 7, 40-53

Oharrak:
Asis Sarearen ezaugarri nagusiena da irekia izan nahi duela eta bere asmoa biderkatzea.
Irekitasun hau sarean parte hartzen dugun bakoitzari egitea dagokigu. Guztiok biderka
dezakegu Asis Sarea, hilero-hilero lagun berri bat gonbidatuz Gutun hau jasotzera edo
hileroko otoitzaldian parte hartzera.
Asis Sareari buruzko informazioa hartu nahi izanez gero, edo gutun hau hilero hartzeko
izena emateko, deitu 646-214896 telefono zenbakira edo bidali mezua
asissarea@arantzazu.org helbide elektronikora.
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