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“BIHOTZAK OSOTASUNA EMATEN DIO
GIZAKIARI”
“Bihotzaren bideak” geure hastapenetara
garamatza: Zergatik nahi izan ote zuten
Andres Coindre eta Anaia Polikarpo geure
fundatzaileek “Korazonista” dei gintezen?
Zergatik gara Bihotz Santuaren “Anaiak”?
Hona hemen Andres Coindreren esaldi
jakintsuenetako bat: “Bihotzak osotasuna
ematen dio gizakiari”. (A. Coindre)

“Erlijioak geure izpiritua pentsamendu zintzo eta argienez aberasteko edo
apaintzeko baino
ez balu balioko, bere handitasunari funtsezkoena faltako
litzaioke. Kristauaren arima, bere bihotza ez balego bertutez egina, milaka bitxiz
apaindutako gorputzaren antzekoa izango litzateke, baina, benetan, ez litzateke
izango hilotz higuingarri eta usteldua baizik.
Bihotzak osotasuna ematen dio gizakiari. Bihotzari ere dagokionez,
Kristautasunak garaipena lortu ohi du berak arautzen baitu erabat bai Jainkoari,
geure buruari eta besteei zor diegun maitasuna.” (A. Andres Coindre)
Apunteak 125
Ikus dezakezunez, pertsonaren bihotza, hau da,
pertsona hori dena edo izaten saiatzen dena (balioak,
pentsamenduak,
sinesmenak,
emozioak,
sentimenduak,
eguneroko
erabakiak)
pertsona
horren erretratua da. Coindrek zera nahi izan zuen,
Anaiak eta ikasleak haien ereduaren mailaraino hazi
zitezen, Kristoren bihotzaren mailaraino, hain zuzen
ere. Haren izena eramanda, helmuga horretaraino
iritsiko ginela pentsatu zuen, hau da, egunetik
egunera haren antza handiagoa izatera.
Horretan saiatzen gara urtero,
Jesusen,
Coindreren, Polikarporen eta
jarraitzaile izan dituzten beste hainbat Korazonistaren bizitza osatu zuten balio
nagusiak gure bizitza-proiektuan txertatzen ditugunean. Gogoan al dituzu?
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Samurtasuna
Konfiantza

Bihotza
Polikarpori izugarri gustatzen zitzaion gogoan izan genezan Benedikto XVI Aita
Santuaren esaldi honen bidez: “Kristauaren programa zera da:
Maitasunaren beharra non dagoen “sumatzen duen bihotza” eduki eta
horren arabera jokatu” (Benedikto XVI)

JARDUERA: PIKTOGRAMA
Hitzak, esaldiak, testu-zatiak …
erabiliz sortutako marrazkia da
piktograma. Hona hemen zenbait
adibide:
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Hiru esaldi idatzi behar dituzu: Samurtasuna zer den, nola ulertzen duzun eta nola
bizi dezakezun adieraziko duzu lehenengoan. Ikasle Korazonista baten konfiantzaz
hitz egingo duzu bigarrenean, eta, hirugarrenean, zer den bihotzetik bizitzea.
Hiru esaldi hauek erabiliz eta, nahi izanez gero, “Kristauaren programa zera da:
Maitasunaren beharra non dagoen “sumatzen duen bihotza” eduki eta horren
arabera jokatu” erantsiz, piktograma bat osatu behar duzu gustuko duzun figura
aukeratuz eta esaldiak errepikatuz ereduan bezala.
Ekin lanari!
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