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20. zenbakia

Asis Sarea eguneroko bizimoduan espiritualtasun frantziskotarra ezagutu
edo partekatu nahi duten lagunen sare sozial irekia da.
Espiritualitate frantziskotarra, begirada anaikor
eta gogorkeriarik gabe berrira irekitzeko deia
da, ez soilik pertsona bakoitzaren giza
duintasunari begira, baizik bai eta haren ingurune
osoari begira ere. Hil honetako printzipioa dugun
senidetasunak bi gauza egitera gonbidatzen gaitu:

kontziente izatera ludia gehiegi ustiatzeagatik
dagoeneko etorri diren ondorio txarrez eta
etorkizunean etorriko direla aurreikusten direnez;
eta konklusioak ateratzera, ingurunearekiko
errespetu eta zaintza hobetzeko geure eguneroko
bizitzan hauta eta erabaki dezakegunari buruz.

Gogoetarako gaia

Ludi mailako senidetasuna
Garai konplexu honetan ludia zaintzea da, aurre
egiteko daukagun eginbehar etikorik
urgenteenetako bat. Senidetasunean bizitzeko lan
egin nahi badugu, geure planeta dugun senitarte
handia zaintzea ezinbesteko zeregin bihurtzen
zaigu.
Natura hondatua izateak eta planetaren berotzeak
ez dute mugarik eta fronterarik errespetatzen, eta
defenditzeko baliabide gutxien dutenei erasotzen
die gehien: besteek eragin dutena jasan behar
duten behartsuei.
Ez daukagu hau beste planetarik, eta bera gehiegi
ustiatzen dugu. Ezingo dugu senidetasunaz hitz
egin, geure eguneroko bizitza xumeagoa eta
euskorragoa egiteko aldaketarik egiten ez badugu
geure neurri gabeko kontsumoari buruz, geure
ludia zaintzeari buruz, natur baliabideen suntsipenari
buruz, pasibotasunari eta konpromiso faltari buruz.

Asisko Frantziskok, sorkari guztien kantikan,
geure ingurunearen parte diren anaia eguzkia,
arreba lurra eta sorkari guztiak goresten ditu.
Frantziskok anaia-arreba deitzen die animaliei,
suari eta urari, izan ere sorkari guztiak iturri beretik
baitatoz, eta horregatik guztiak dira denok osatzen
dugun familia handiko kide.
Ezin dugu mundu hobe baten aldeko borrokarik
egin, bizia eta existentzia duten guztien
elkarrekiko harremana ahaztuz, natura eta haren
zaintzaren defentsan borrokatzera konprometitu
gabe; natura, Jainkoaren egintza oro bezala, ez
baita gurea; geure garaian hura zaintzeko
zeregina daukagu soilik.
Eta hau guztia ezin da izan, soilik, onartzen
dugun hitzaldi bat, eguneroko bizitzari ekiteko
modu bat baizik, uko egitez beteriko hautapen,
aukera eta erabakiekin bitartez.

Bibliako pasartea: Has 1, 1-12
Hasieran, Jainkoak zeru-lurrak egin zituen. Lurra
nahas-mahas hutsa zen: leize handiaren gain ilunpea.
Jainkoaren arnasa uren gainean zebilen. Eta Jainkoak
esan zuen: «Izan bedi argia». Eta izan zen argia
Jainkoak esan zuen: «Izan bedi sabaia uren artean,
goiko eta beheko urak bereiz ditzan». Eta hala izan
zen. Jainkoak sabaia egin zuen eta sabai azpiko urak
sabai gainekoetatik bereizi zituen. Jainkoak sabaiari
«zeru» eman zion izen Jainkoak esan zuen: «Bil

bitez multzoan zeru azpiko urak eta ager bedi lehorra».
Eta hala izan zen. Lehorrari «lur» eman zion izen eta
ur-multzoari «itsaso». Eta Jainkoak ona zela ikusi
zuen. Jainkoak esan zuen: «Eman bitza lurrak belar
hezea, hazidun landareak eta orotariko fruta-arbolak
beren hazi eta guzti». Eta hala izan zen. Eta lurrak
orotariko hazidun landareak eta fruta-arbolak beren
hazi eta guzti eman zituen. Eta Jainkoak ona zela
ikusi zuen.
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Espiritualtasun frantziskotarra
Begi-bistakoa da, gutxienez bi modu daudela sortutako izaki guztien aurrean jartzeko: bat Frantziskok daukana,
errespetu, esker on eta elkartasun osokoa; eta bestea, guk daukaguna, xurgatzailea eta burugabeki suntsitzailea.
Amildegi batek banantzen ditu, sorkariak sentitzeko, ikusteko eta erabiltzeko bi moduak.
Baina zer egin dezakegu eta nola? Frantziskori bezala, begirada eta bihotza aldatzera egiten zaigu gonbitea.
Kreazio osoa eta planeta lurra ez ditugu jabetzaz gureak, dena elkartasun den nire Jaunaren oparia baizik.
Frantzisko, hain zuzen, jabetzen da bere buruaren pobreziaz, eta errealitate osoa Jainkoaren erregali bezala
ikusten du, bizi ahal izateko.
Nekeza egingo zaigu, zentzu honetan, begirada aldatzea, baldin eta  Frantziskok Sorkarien Kantikan dioen
bezala  probatzen eta onartzen ez badugu besarkada geure bakardadean, edo argia ilunpean, edo bizia arreba
heriotzan
Eta hau ez da dolorismoa, nire Jaunarekin elkartasun osoan izateko grazia baizik.

Izakien Kantikatik (Asisko Frantzisko)
Goretsia zu, ene Jauna, zeure sorkari guztiekin,
batez ere anaia eguzki jaunarekin:
bera da egun-argia eta berarekin diguzu egiten argi.
Eder eta distiratsu da dirdira bizitan:
zure, Goi-goiko horren, irudi da.

Goretsia zu, ene Jauna, arreba urarengatik:
txit ongarri da, apal, bitxi eta garbi.
Goretsia zu, ene Jauna, anaia suarengatik:
beronen bidez argitzen duzu gaua
eta ederra da, alaia, sendoa eta indartsua.

Goretsia zu, ene Jauna, arreba ilargi eta izarrengatik:
argi, bitxi eta eder dituzu zeruan jarri.

Goretsia zu, ene Jauna, gure arreba ama-lurragatik:
berak gaitu mantentzen eta gobernatzen,
eta hainbat fruitu, lore koloretsu eta belar sortarazten.

Gutuneko azken hitzak
Paradigma aldatu behar dugu: onartu, gizakia ez dela instantzia bakarra; naturako anaia nagusia dela soilik,
eta hori dela-eta hura zaintzeko erantzukizuna daukala eta harekin elkartasunean bizitzera deitua dagoela.

2010eko uztaileko eguneroko ebanjelioa
Egunero Ebanjelioa irakurri nahi duten lagunek, egun bakoitzari dagozkion irakurgaien arabera, hemen dauzkate
uztaileko erreferentzia guztiak:
1
2
3
4
5
6
7

Mt 9, 1-8
Mt 9, 9-13
Jn 20,24-29
Lk 10, 1-12, 17-20
Mt 9, 18-26
Mt 9, 32-38
Mt 10, 1-7

8
9
10
11
12
13
14

Mt 10, 7-15
Mt 10, 16-23
Mt 10, 24-33
Lk 10, 25-37
Mt 10, 34-11, 1
Mt 11, 20-24
Mt 11, 25-27

15
16
17
18
19
20
21

Mt 11, 28-30
Mt 12, 1-8
Mt 12, 14-21
Lk 10, 38-42
Mt 12, 38-42
Mt 12, 46-50
Mt 13, 1-9

22
23
24
25
26
27
28

Jn 20,1.11-18
Mt 13, 18-23
Mt 13, 24-30
Mt 20,20-28
Mt 13, 31-35
Mt 13, 36-43
Mt 13, 44-46

29 Jn 11,19-27
30 Mt 13, 54-58
31 Mt 14, 1-12

Oharrak
·Asis Sareari buruzko informazioa hartu nahi izanez gero, edo gutun hau hilero hartzeko
izen emateko, deitu 646-214896 telefono zenbakira edo bidali mezua asissarea@arantzazu.org
helbide elektronikora.
·Asis Sarearen web gunean Gutun honen edukietan sakontzeko lanabes hau aurkituko
duzu: Asisko Gutunaz, bakarka nahiz taldea lan egiteko iradokizunak.
·Diru-ekarpenak egiteko kontu zenbakia: 0182 0326 15 0201516844 (BBVA).

Asis Sarea
www.asissarea.org

Asisko Gutunaz, bakarka nahiz taldean
lan egiteko iradokizunak
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20. zenbakia

Gizakiaren alde jokatzeak suposatzen du, horrekin batera ingurunearekin konprometitzea,
honek ematen baitio pertsonari izateko eta garatzeko ahalbidea. Lehen munduko nazioen
bizimoduak irtenbiderik gabeko kalera daramate planeta. Hala ere, nazio guztiek
orokorrean duten erantzukizuna exijitzeari utzi gabe, beharrezko dugu geure buruari
serioski planteatzea, zein den geure eguneroko bizitzan gai honi egin diezaiokegun
ekarpena, ekarpen errealista baina eraginkorra.
Ludi mailako senidetasuna

Begirada-aldaketa

Baduzu, planetak gaur jasaten duen hondamenari buruzko
informaziorik? Eta berori gutxitzeko martxan jarri nahi
diren iniziatiba ezberdinei buruzkorik?
Une honetan zure arduren artean dago lurra onik zaintzea?
Ze oihartzun sortzen du zuregan honako esaldi honek:
sorkari guztiak iturri beretik datoz, eta horregatik guztiak
dira osatzen dugun familia handiko kide ?
Kontzientzia eta ezaupiderik gabe ezin da aurrera egin
eta, hori dela-eta, ezta konpromisorik hartu ere.

Gai honetan nola gabiltzan geure buruari galde egiteko
noizik behin une bat hartzen ez badugu, pentsa dezakegu
egiten dugula jada errealista izanez egin dezakegun guztia.
Baina benetan horrela da? Konturatzen zara
problematikaren azpian, praktikan, geure bizitzeko era eta
geure kontsumo-hautapen zehatzak daudela?
Ezin da pertsona izan, hazi eta garatu natur ingurunerik
gabe. Izaki premiadunak eta elkarrekiko harremanen
beharrean gaudenak gara erabat. Hau kontuan hartzeak
laguntzen dizu, naturaren aurrean beste jarrera bat hartzen?
Sorkarien Kantika, Frantzisko bizitzaren azken aldean
zelarik eta gaixotasun larriek jota zegoenean izan zen idatzia;
bertan argia eta bizia adierazten ditu, ilunpearen eta bere
bizitzako oinazearen erdian sumatzen duen argia eta bizia.
Esperientzia horrek argitzen du zertxobait zeure bizitza?

Eta egin zuen guztia oso ona zela ikusi zuen
Jainkoak
Testu honek, errealitatearen aurrean sinestunak sentitzen
duen harridurari erantzuten dio, errealitate horren azpian
Jainkoa sumatzeari iskin egin ezin diolarik. Ez dago esan
beharrik, ez gaudela testu zientifiko baten aurrean.
Har ezazu denbora txango bat naturan zehar egiteko, utz
ezazu hark blai zaitzan, buruari lanik eman gabe. Sortzen
zaizu harridurazko, miresmenezko, eskerronezko
sentimendurik? Utz itzazu bere horretan, mintza daitezela
libreki.
Agian sentimendu horietatik askoz errazagoa da gertatzen
ari denaz konturatzea, eta sor daiteke barne mugimendua,
dugun auzian bakoitzak une honetan ze ekarpen egin
dezakeen erabakitzeko.

Goretsia zu, ene Jauna, zeure sorkari
guztiekin
Jasaten ari den sufrimenduen erdian, gainezka egiten dio
bihotzak Frantziskori, eta Jainkoa goresten du harturiko
bizitzagatik eta berorren parte den ororengatik. Hartutakoa
beti askoz gehiago da!
Geldi zaitez eta kontenpla ezazu inguruan duzuna, eta
utzi gorespenari zeure bihotz eskertutik sortzen: gurerik ez
dago ezer, dena hartutako dohain dugu.
Esker on horretatik sortzen zaizu, oparitan eman zaizuna
zaintzeko konpromisorik?
Zein pauso zehatz eman ditzakezu zeure eguneroko
bizitzan, ingurunearen zaintzan eta defentsan lankide
izateko?

