Horrela bizi gaitezen…
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Nire gelako kideen
artean, Rikardo gauzak
adierazteko modu
berezia zuen: hitz egin
beharrean jo egiten zuen.
Gauzak horrela, kide
gehienak bakarrik utzi
genuen. Liskarrak
saihesteko, ni ere gelako
beste muturrean eseri
nintzen.

Egun batean letretako irakasleak gelako
denon lekua aldatzea erabaki zuen. Ezets
asmatu norekin tokatu zitzaidan? Berarekin.
Bizi‐hitza gogoratu nuen.
Banekien berarentzat hitzak ez zutela ezer balio.
Lehenengo egunetan bera Jesus balitz bezala onartzea
nahiko zaila egin zitzaidan. Baina denbora pasa ahala,
aldatzen ari zela eta lasaiago zegoela konturatu nintzen.
Orain, eskola bukatzear dagoenean, Rikardo ez da “Mr.
Sinpatia” bihurtu, baina jada ez du eskua altxatzen eta ez
da kidei adarra jotzen ibiltzen, eta irakasleek ez dituzte ia
egunero bere gurasoak deitzen.
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NIRE ENGAIAMENDUA:

«Beraz egiozue harrera ona
elkarri, Kristok zuei harrera ona
egin zizuen bezala, Jainkoaren
aintzarako» (Erm.15,7)
Erromara joan nahirik, Paulo
apostoluak gutun bat bidaltzen die
aurretik hiri horretako kristau
elkarteei.
Erromako kristauak jatorri sozial,
kultural eta erlijioso ezberdinetatik
zetozen.

BESTEEK
DUTEN POSITIBOA
AZTERTU

Bere artean ez dira falta tirabirak,
ulertezinak eta istiluak. Oso
ezberdinak direnez, Jauna maite
dutelako jokatzen dutela horrela.
Guztien ongia eduki behar da
ikuspuntuan, eta harrera ona egin
elkarri Jesus egin zuen bezala.

Harrera ona egin diezaiogun
elkarri, denok huts egiten
dugula onartuz.
Gonbidapen bat da besteei entzutera,
haiengandik beti zerbait ikasi
dezakedalako. Utzi ditzagun erortzen
gure arteko hesiak, ez jarri
defentsiban, aldiz aldaketara irekiak
egon,eta anitz ezberdin direnak
begirune eta maitasunez onartu.
Paulok proposatzen duen eredua ez da
despertsonalizatzen duen
uniformetasuna, baizik eta aberasten
duen ezberdinen arteko elkartasuna.

“Bestearen dibertsitatearen
aurrean
bere………………………k
geldiarazten nau”

Saia gaitezen besteengan alde
positiboa ikusten, gustura epaituko
nukeen pertsona horren alde ere
Kristok bere bizia eman zuela
pentsatuz .
Nire familiako, eskolako,
lagunarteko… pertsonengan
pentsatzen dut batez ere.
Bakoitzaren bereizgarri positibo
bat aurkitzen eta gero
bereaiengana jo eta erlazio berriak
sortzen saiatuko naiz.

“Nola tartean sartu
gure Elkartea eginbide
honetan?”

