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Elizaren misioa Jesusen egintza denboraren buruan bere kideengan 
iraunaraztean datza. Osasun pastoraltzak ere egintza horren luzapen izan 
behar du, horrela Jainkoaren samurtasuna agertzera emanez oinazetan den 
gizadian. Gainera, oinazeak ahuldutako gizadi hori bere osotasun berezko eta 
berezgaindikorantz lagun egin nahi dio.   

Osasun Pastoraltzarako IGBeko Batzordearen agiriaren arabera, norbait 
osasuntsu dago, normalean, edozein egoeratan izanda ere, eta nahiz eta mingarria 
izan, bere misioaren betetzean bere ahalmen eta indarrez baliatzeko gauza denean. 
Kontzeptu honek gorputzaren, psikearen eta espirituaren arteko oreka dinamiko 
handia dakar berarekin. Aldi berean, ingurumenarekiko oreka agertzen du, 
osasunaren eremuan pastoral ekintza laburbilduz. Baina Frantzisko Aita Santuaren 
hitzak gogora ekarriz, “gaur egun pastoralgileengan antzeman daiteke, eta baita 
sagaratutako pertsonengan ere, autonomia eta aisialdi denbora pertsonalekiko 
gehiegizko kezka, eginkizunak bizitzaren eranskin bezala ikustera daramatzana, 
beraien nortasunaren zati ez balira bezala. Aldi berean, barne-bizitza nahastu egiten 
da, halako lasaitu bat eskaintzen duten, baina besteekiko topo egitea, 
munduarekiko konpromisoa eta ebanjelizatze garra bultzatzen ez du-ten une 
erlijioso batzuekin. Horrela, zenbait pastoralgileetan antzeman daiteke, nahiz eta 
otoitz egin, indibidualismoaren areagotze bat, identitate-krisi bat, eta epelkeria bat. 
Elkar eusten eta indartzen duten hiru gaitz dira” (EG 78). 

Gaurko pastoralgintza ebaluatzeko eta bere garapena 
ertzeko aukera emango ligukeen Osasun Pastoraltzarako 
Elizbarrutiko egitasmorik ezean, apaiz, erlijioso, osasun-
langile eta laikoen ekarpenez baliatu naiz. Agiri honetan, 
pastoraltzaren funtsezko hainbat osagai nabarmendu 
nahiko nuke eta, horrezaz gainera, bere lehentasunak 
ezarri. Osasuna ezin da eragile fisiko eta organiko hutsetara 
mugatu, pertsonaren garapenean funtsezko diren eta 
jarduteko eta bizitzeko ezinbesteko dituen alderdi fisikoa, 
afektiboa, soziala eta morala barne hartzen baititu. Hori 
dela-eta, osasun pastoraltzak  ezin du jardunbide bakarra 
izan. Ebanjelizazioa eta sakramentuen ospakizuna osasun 
pastoraltzaren oinarrizko ardatz badira ere, ezinbestekoa 
da pastoraltza horretan gaixoen giza, osasun eta gizarte 
sustapenari dagokion guztia txeratzea.

AURKEZPENA 



Osasun Pastoraltza • Pastoral de la Salud 
 

4 

 

 

 
 
 
 

SARRERA 
 

Hipokratesen esanetan, pertsonak duen gaixotasuna ezagutzea 
baino garrantzitsuagoa da gaixotasuna duen pertsona ezagutzea. 
K.a.ko V. gizaldian adierazitako aforismo hau indarrean da 26 gizaldi 
geroago. Agiri honek, erabilgarri izatea da gure xede nagusia, ekintza 
zehatzak jasotzen ditu, ahal den heinean, pertsona gaixoen aldeko 
arreta erlijiosoa eta akonpainamendua hobetzeko. Misioa, egunero, 
balio ebanjeliko eta bioetikoetatik garatuz, osasun pastoraltzak 
gaixoei, beren senideei, zaintzaileei eta, orokorrean, gizarteari 
arretarik onena eta zainketa onenak eskaintzea proposatzen du. 

Historiako garai honetan, osasun-eremu osoan helburuen 
ordezkapena antzeman daiteke eta horrek antolamendurako 
beste hainbat eredu sustatzea dakar. Honako agiri honek 
Gasteizko Elizbarrutiko osasun pastoraltzarako biderapen eta 
jarraibideak eskaini nahi ditu. Inoiz ez bezala, oraindik bizi dugun 
eta murgilduta gauden pandemiak, gizakiaren bizitzan agertzen 
diren gainerako heriotza-egoerekin batera, arreta oinazetan 
dagoen pertsonarengan jartzen lagundu du, honako hau izanik 
Elizaren misio-ekintzaren kezka eta ardura iturri nagusi. 
Sufrimenduak eta minak pertsonaren alderdi fisikoan eragiten 
dute, baina ez horretan bakarrik, ondorioak dakartzate-eta bere 
osotasunean eta bere familia eta gizarte inguruan. Gizadiaren 
giza kide bereizezin dira. Mina arintzeko, ezinbesteko dira 
sendagai eta lasaigarriak; baina sufrimendua arintzeko, 
nahitaezko dugu gure giza bizitzaren zentzu eta transzendentziari 
buruzko erantzunak aurkitzea.   

Osasun Pastoraltzak osasunaren sustapenean, edo, sinpleki 
esanda, gaixoen hazkundean lankidetza emankorra gauzatzeko 
beren-beregi zein ekarpen izan dezakeen bereizi egin beharko du. 
Osasun pastoraltzarako eragilearen jarduera ez da ohiko prozedura 
izango, ez ditu betiko esaerak errepikatuko. Akonpainamendu 
espiritualak gaixoaren ahalmen fisiko, psikologiko eta espiritualak 
piztuko ditu noraezean ibiltzeari utzi eta fedearen itxaropena 
onartzeko gauza izan dadin, gorputzaren gainbehera nabarmena 
bada ere. 
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Laguntza-prozesu guztietan, guztiz garrantzitsua da pertsonari 
osoko arreta eskaintzea, pertsona bera lehenetsiz, bere balio, 
intimitate eta burujabetza errespetatuz laguntzea. Entzute, 
erruki eta itxaropena ezinbesteko izango dira bere emozioen 
kudeaketarako eta bere espiritualtasun eta filosofia 
existentzialaren arretarako, bere bizitza, sufrimendu eta 
heriotzaren ikuspuntu sakonagorako.  

Lehen begiratuan, honako hauek dira osasun pastoraltzarekin lotura 
handiagoa duten bizitzako aldiak: 

1. Jaiotza eta haurtzaroa. 
2. Gaixotasuna eta heriotza. 
3. Zahartzea eta zahartzaroa. 

Egoera edo aldi horietako edozeinetan, osasun pastoraltzako 
eragilearen buruz buruko elkarrizketa izango da pastoralgintzaren muina. 
Gaixoak hartzen dituzten instalazio eta gelak erregulartasunez bisitatuz 
ezagutzen dira beraien beharrak banako elkarrizketa, presentzia, 
hurkotasun eta elkartasunari dagokienez. Honengatik, heziketaren bidez, 
osoko akonpainamendurako gaitasun eta trebetasun humanistikoak 
garatu beharra dago. Ezinbestekoa da lagun egiten eta suspertzen edo 
adoretzen jakitea. 

Argi dugu  boluntarismo hutsak ez gaituela lagun egiteko eta 
gizatasuna zabaltzeko gaitasuna jadestera eramango, eta horretarako 
pastoral eragile bakoitzak nahitaezkoa izango duela jarrera positibo eta 
arduratsua erakutsi eta ikastea, pertsona eta kristau hobe izan eta 
jendearen bihotzera iritsi ahal izateko. 

Osasun pastoraltza dela-eta, Joan Paulo II.ak hauxe zioen 1981ean: 
“Ezinbestekoa da egitasmo bateratua eratzea kristau elkarte osoaren 
lankidetzarekin”, jarrera irekiarekin eta zientzia psikosozialen eta ikerketa 
medikuen ekarpenak aintzat hartuz, ganorazko oinarritze teologiko eta 
biblikoarekin eta berariazko egitura eta antolamenduarekin.  Alde horretatik, 
garrantzitsutzat jotzen dugu irizpide, jarraibide eta hizkuntza  bateratzea. 
Dagoeneko ez gara gaixoen pastoraltzaz mintzo, osasun pastoraltzaz baizik, 
Elizaren ekintzak gizaki osoarengana, bere bizileku eta jokalekura, iritsi behar 
baitu, eta ez gaixotasunari lotutako inguruabarretara bakarrik. Gizatiartzea 
eta ebanjelizatzea da pastoraltza honen xedea; Jesus errukitsuaren zeinu eta 
hitzak agertzera ematen ditu eta kontsolamendu eta itxaropena  ematen die 
oinazetan daudenei; biziaren Jainkoa iragartzen du eta ahulenen, gaixoen 
aldeko zuzentasun eta babesa sustatzen du; kristau elkarte osoa 
konprometitzen du osoko pastoralgintzaren barruan antolatutako eta 
egituratutako lanean. 
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HELBURU NAGUSIAK: 

 

BERARIAZKO HELBURUAK: 

1. Elizbarrutiaren eskutik osasun pastoraltzaren bidez akonpainamendua 
eskaintzeko oinarria ahalbideratu, laguntasuna jasotzen duenak hartu-
eman eraginkorra izan dezan bere buruarekin, besteekin, inguruarekin 
eta Jainkoarekin, bere funtsezko eskari eta beharrei erantzunez. 

2. Osasuna sustatu eta osoko ikuspuntutik jadetsi nahi den ona 
iragarri. 

3. Osasun pastoraltzako zaintzaile, boluntario eta pastoral eragileen heziketa-
garapen egokirako ezinbesteko jarduera berritzaileak planifikatu, garatu 
eta ebaluatu. 

4. Elizbarrutiak, bi lagunen artean, osasun-etxeetan eta hauetatik kanpo, 
ematen duen bultzada ebanjelizatzailea eta akonpainamendua agerian 
jarri: laguntasuna eskaintzen duen laguntzailea (boluntarioak, 
kapilauak, e.a.), eta premia duen eta laguntzaren bila diharduen 
lagundutako pertsona. 

1. Elizbarrutiko osasun pastoraltza antolatu. 

2. Pastoral zerbitzuan gauzatzen den maitasuna batu, 
gizakiarengan oinarritutako akonpainamenduaren inguruan, 
errealitateari eta fede-bizipenari adi. 
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JARDUERA-EGITASMOA 

1. Zerbitzu erlijiosoa: 
 

1.1. Hogeita lau orduko zerbitzu erlijiosoaren proposamena eguneratu, 
gutxienez ospitale barruko taldeko ordezkari baten presentziaren bidez. 
Larrialdietan, telefono-koordinazio azkarrerako aukera aztertu, 
apaizaren laguntza ziurtatzeko(tf.: 618 75 14 15). 

1.2. Pandemia aldiko jardunbide-protokolorako proposamena eguneratu, 
AUOetako normaltasun berriaren arabera,  

1.3. Guztien eskueran dagoen, eskuragarri, gertuko eta osoa den, 
ospitalearen egituran txertaturik dagoen zerbitzu erlijiosoa izan, 
gaixoen askatasun erlijiosoaren erabateko errespetuarekin. 

1.4. Telefono bidezko hartu-emanerako zirkuitua prestatu (TELEFONOGUNEA) 
sendagilearen, familien eta osasun pastoraltzako ospitale barruko 
zerbitzu erlijiosoaren arteko komunikazioa errazteko. Komunikazioa 
hobetuz gero, hobeto eta arinago kudea daitezke gaixoen, senideen eta 
osasun-arloko langileen beharrak. 

1.5. Elkarte fededun eta fedegabearen behar eta eskarietara ireki, esku-
hartze ireki eta osoagoei erantzunez. 

1.6. Informazio-orria izan, gaixoek nahiz profesionalek laguntza erlijiosoa, 
entzutea eta akonpainamendu emozional eta espirituala… nola eskura 
dezaketen jakiteko, gaixoak susper daitezen eta beren gaixotasuna 
soseguz onar dezaten AUOan eta nagusien egoitzetan dauden bitartean. 
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1.7. Elkartasuna sustatu osasunaren eremuan (odola eman, organo-
transplantea, akonpainamendua doluan…). 

1.8. AUOetan kultu-eremuak (kapera) ondo seinaleztatuta daudela 
ziurtatu. 

1.9. Pastoral akonpainamendu maizko eta aldizkakoa eskaini egoitzetan, eta 
24 orduko zerbitzu erlijiosoa ospitaleetan, pastoral eragileen 
(boluntarioak) eta kapilauen bidez.  

1.10. Gasteizko egoitza pribatu eta publikoekiko harremanari berrekin 
(landa- eta hiri-eremua). 

1.11. Arian-arian, ospitaleko zerbitzu erlijiosorako eragileak osasun-arloko 
gainerako langileekin integra daitezela, azken hauek jasotzen duten 
gaikuntzarako aukera ere emanez. 

1.12. Bitartekotza-lanak egin gizarte beharrizanez arduratzeko edota 
ospitaleak ospitaleratutako pertsonen eskura jartzen dituen bitartekoen 
inguruko informazioa emateko. 

1.13. Erlijio- eta sakramentu-arrera ziurtatu: Eukaristiaren, adiskidetzearen 
eta gaixoen oliaduraren ospakizuna. 

1.14. Biziaren amaieran lagun egin: bedeinkazioa eta agurreko otoitza, hileten 
ospakizuna, e.a., hil ondoren. 

1.15. Eskatzen duten gaixoei bisita egin, fede-akonpainamendua ziurtatuz, eta 
beren behar espiritualei erantzun. 

1.16. Zentroko zerbitzuekiko –osasun-eremuko, zainketa aringarrietarako 
langileak, gizarte-langileak, e.a.- koordinazioan jarduten saiatu. 

1.17. Beste erakunde batzuekiko koordinazioa sustatu, ospitaleetan 
eskaintzen den laguntzaren humanizazioa ziurtatzeko. 

1.18. Bitartekari-lanak egin ospitaleen eta beste hainbat erlijio eta elizatako 
gaixoen artean. 

1.19. Akonpainamendua eta entzute enpatiko eta kudeaketa 
emozionalean oinarritutako laguntza areagotu, askotariko patologiak 
dituzten eta bakardadea edo isolamendua jasaten duten gaixo 
nagusien artean eta onkologia, psikiatria eta pediatria sailetako 
gaixoen artean. 
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2. Heziketa eta gaikuntza: 
 

2.1. Pastoral arloko boluntarioen eguneratzea ziurtatu. 

2.2. Urtero, aldian behin, heziketarako bilerak antolatu, misio-bokazioa 
bereizten dihardutenei, gaixorik edo bakarrik daudenei, atsekabe eta 
heriotzaren errealitate beltzean murgilduta dauden gazte eta 
helduei lagun egiteko prestasuna erakutsi duten boluntarioei adore 
emateko. 

2.3. Zerbitzu erlijiosoko kapilauen heziketa eta eguneratzerako saioak 
ospatu. 

2.4. Biziaren hauskortasunean, biziaren zaintzan eta hartutako konpromisoan 
sakontzeko aukera emango duten pastoral heziketarako eskaintzetan eta 
isiltasun, otoitz eta elkartzerako eremuetan parte hartzea ahalbideratu. 

2.5. Osasun pastoraltzako boluntarioen motibazio eta espiritualtasuna 
sustatu, eta ikuspuntu berrien ezagutzarako bideak jarri, hauskortasun 
eta galeraren esperientzia jasaten dutenei akonpainamendu egokia 
eskaini ahal izateko. 

2.6. Osasun eta akonpainamenduaren arloan aditu diren askotariko elkarte eta 
zentroen heziketa-laguntza sustatu: GIZATIARTU ZENTROA, AECC, 
BABESPEAM, ONCE, BEITU, AFARABA, e.a. 

2.7. Gazte eta unibertsitarioen osasun eta ongizatea sustatuko duten 
heziketa-egitarauak ezarri. Horri dagokionez, EHUarekiko baterako 
lana bultzatu. 
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2.8. Pastoral Barrutietan, osasun pastoraltza sendotu eta sustatuko duten 
hezitako edota sentsibilizatutako pertsona berriak txertatu arian-arian. 

2.9. Eskatzen duten gazte eta nagusientzako akonpainamendu serio eta 
jarraiturako zerbitzua sortu. 

2.10. Boluntarioei osasun pastoraltzaren kanpo-identifikagarria eman. 

2.11. Heziketarako egitasmo-pilotua ireki eta koordinatu gazte 
unibertsitarioentzat, prestatu eta etorkizunean boluntario bezala jardun 
dezaten osasun pastoraltzan. 

 
Osasun pastoraltzarako eragileen heziketarako egitarauen eraketan lagungarri 
izan daitekeen zenbait gai-ardatz: 

1. Ardatz antropologiko eta kulturala: 

1.1. Biziaren sakratutasuna eta gizakiaren duintasuna 

1.2. Harreman osasungarria norbere buruarekin, besteekin, izadiarekin 
eta Jainkoarekin 

1.3. Giza amaikortasun, ahultasun eta heriotza 

1.4. Ekologia eta ingurumena 

1.5. Kultura eta kulturatzea, kultura berriak 

1.6. Osasuna, bakarkako eginkizun eta gizarte eta elkarte erantzukizun 

1.7. Heziketa, osasunaren sustapena (bizimodu osasungarriak) eta 
gaixotasunen prebentzioa 

2. Ardatz etikoa: 

2.1. Biziaren babes eta defentsa, goreneko balio bezala, sorreratik heriotza 
naturaleraino 

2.2. Humanizazio eta etika akonpainamenduan 

2.3. Teknozientziaren, bizi eta osasunaren zientzien egundoko garapenari 
lotutako erronka etikoak 

2.4. Giza biziaren amaiera 

2.5. Aitatasun/amatasun arduratsua 
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3. Ardatz bibliko-teologikoa: 

3.1. Jesus: bere keinu, jarrera eta hitzak 

3.2. Jainkoaren hitza, bizi eta osasunaren iturri 

3.3. Espiritu Santua, Jaun eta bizi-emaile 

3.4. Maria, ama eta bitartekari 

3.5. Eliza, osasun eta salbazioaren sakramentu 

3.6. Bizia eta osasuna, gaixotasuna eta sufrimendua, samina eta heriotza, 
pazko-misterioaren argitan 

4. Liturgia-ospakizuna ardatza: 

4.1. Biziaren eta osasunaren sakramentuak 

4.2. Lectio divina 

4.3. Otoitza eta debozioak 
 

5. Eliz eta doktrina ardatza: 

5.1. Osasun-eremuaren ebanjelizazio eta humanizazioa 

5.2. Gotzainen Batzarren eta Elizbarrutien pastoral egitasmoak 

5.3. Hartu-eman ekumenikoa eta erlijioen artekoa 

6. Ardatz psikologikoa: 

6.1. Osasun eta gaixotasunaren psikologia 

6.2. Giza harremanen eta komunikazioaren psikologia 

6.3. Pastoral laguntzarako hartu-emana 

6.4. Psikologia eta pastoraltza egoera kritikoetan 

6.5. Buruko osasuna eta gizarte patologiak (drogazaletasuna, 
alkoholismoa, tabakismoa,…) 
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3. Akonpainamendua – Prebentzioa eta osasunaren sustapena: 

3.1. Giza izaera bera jabeturik eta jarrera errukitsutik lagun egingo duten 
pastoral eragileak hezi eta prestatu, segurtasun eta konfiantzazko 
eremuak sortuz. 

3.2. Bestearekin eta bestearentzat bete-betean egoten ikasi, gure beldur, 
presa eta kezketatik harago. 

3.3. Osoko osasunaren bizipena landu eta sakondu, heziketaren bidez eta 
askotariko jardueretan (kirola, kultura) parte hartuz. 

3.4. Gaixo eta senideen aldeko akonpainamendu espiritual eta psiko-
emozionalaren kultura sustatu (Zaintza-etxea). 

3.5. Langile pastoraltzaren lana zabaldu giza ongizatearen aldeko ohitura 
onen sustapenerako. 

3.6. Noizean behin bilerak egin ahalik eta gaixotasun gehienetako Gaixoen 
Senideen Elkarteekin. Horretarako, komenigarri litzateke delako 
gaixotasun horien inbentarioa egitea eta beraiekiko lankidetzari ekitea. 

3.7. Musikoterapia bidezko osoko akonpainamendurako egitaraua  sortu 
(Psikosonia). 

3.8. Musikari boluntarioen laguntzaz garatzeko musika-ekimenak antolatu 
gaixoen aldeko akonpainamendurako, AUO barruan eta kanpoan. 
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4. Espiritualtasuna eta iragarpena – Osasun Pastoraltza PBetan 
 

4.1. Boluntarioen arteko koordinazio eta interkomunikazioan aurrera 
egin, osasun pastoraltzarako Elizbarrutietako Pastoral Barrutietako 
taldeen berregituraketa lortu ahal izateko. 

4.2. Sakramentuen adierari buruzko mailaz mailako katekesia eta ospatzeko 
unea, batik bat gaixoen oliadurarena, Artzapez-barruti bakoitzeko 
apaizekin koordinatu. 

4.3. Heziketa biblikoa eskaini gure pastoral eragileei. 

4.4. Espiritualtasuna gizakiaren funtsezko alderditzat hartzea, eta hori 
gabe anputazio larria jasango lukeela ulertzea lortu. 

4.5. Biziaren zentzua bilatzeko, konfiantza eta adorea izateko, maitatzeko 
eta barkatzeko, otoitz egiteko eta inguruabarretatik harago ikusteko 
gaitasuna taldeetan landu, eta pertsonei sufrimendutik harago 
jotzeko gaitasuna izaten lagundu. 

4.6. Hurbiltzen diren pertsonen sentimendu eta behar guztiak irekitasunez 
komunikatzeko eta eraginkortasunez entzuteko aldeko eremuak, eremu 
osasungarri eta egokiak sortu. 

4.7. Komunio Santua banatzeko ministeriorako eta PBko taldeetako 
akonpainamendurako katekesi eta heziketa egitarauan parte hartzeko 
aukera eman eta partaidetza sustatu. 
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4.8. Pastoral inguru bakoitzeko egoitzen beharrizanak antzeman osasun 
pastoraltzako talde osoaren elkarrizketa eta esku-hartzearen bidez, 
aipatutako egoitza horietan pastoral eta osoko akonpainamendua 
eskaini ahal izateko.  

4.9. Pastoral barruti bakoitzeko pertsonen esperientzien mapa sortu. 
Delako mapa hori parrokietara hurbiltzen diren pertsonen behar 
sakonak entzutetik eratuko eta lagungarri izango da inguruaren 
eraldaketarako, estatistika bidez neurtzeko moduko emaitzak izango 
dituen osoko akonpainamenduaren bitartez.  

4.10. Akonpainamendua behar edo eskatzen duten familia eta pertsonen 
harrerarako protokoloa izan. 

4.11. Osasun pastoraltzarako parrokietako eragileen eta ospitaleetako 
pastoral eragileen informazioa eta koordinatutako 
akonpainamendua erraztuko duen hartu-emanerako sarea izan, beti 
ere gaixoen eta beren senideen mesederako. 
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5. Lankidetza akonpainamenduaren karisma duen beste 
hainbat Ordezkaritza eta Erakunderekin 

5.1. Martxoaren 25aren inguruko astean garatzen diren Biziaren aldeko 
Jardunaldien antolaketa eta garapena Familiarako Elizbarrutiko 
Ordezkaritzarekin koordinatu. 

5.2. Familiarako Ordezkaritzarekin batera, urtez urteko behar eta eskariekin bat 
datozen heziketa-jardunaldiak programatu. 

5.3. Osasun pastoraltzaren lankidetza eraginkorra sustatu (gaitutako 
eragileen bitartez) Familia Biderapenerako Zentroarekin, 
akonpainamendua ardaztzat hartuz. 

5.4. Familiarako eta Hirugarren Adinerako Ordezkaritzarekin batera, Aiton-
amonen eta pertsona nagusien Munduko Egunaren antolaketan parte 
hartu. 

5.5. Ordezkaritza hauetako bakoitzaren arteko hartu-eman eraginkorra 
ahalbideratu, beren misio eta jarduerei dagokienez.  

5.6. Lourdeserako erromesaldiaren antolaketa eta garapenean lagundu 
familiekin eta Lourdeseko Andre Mari Hospitalitatearekin bat eginez.  

5.7. Giza autoezagutzaren eta aitatasun/amatasun arduratsuaren kultura sustatu 
‘BEITU Fertilidad’ bezalako elkarteekin. 

5.8. Bakardadearen askotariko alderdiak maila eta adin desberdinetan batera landu.  
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5.9. Familiaren ezagutzarako “Heziketa-jardunaldi irekiak” delakoak 
sustatu, eliz instalazioak gizarte intereserako jardueretarako 
erabiltzeko aukera emanez. 

5.10. Gazteen Ordezkaritzarekin elkarlanean jardun akonpainamendu eta 
pastoral integrazioan. 

5.11. Beste erakunde batzuekiko koordinazioa sustatu prebentzio eta 
osasunaren sustapenerako giza akonpainamenduari dagokionez. 
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PASTORAL ERAGILEAREN NORTASUNA 

Alderdi gizatiar eta psikologikoak 

• Pertsona aberatsa gizatasunean; hurbiltasuna, abegia, maitasuna zabaltzen 
du; bere historia pertsonalarekin, bere banakotasunarekin bestea entzuteko 
eta onartzeko eta bere bihotzean abegi egiteko gauza da. 

• Pertsona orekatua da, egoera gatazkatsuak eta krisialdiak argitzeko eta 
bideratzeko ahalmena ematen dion heldutasun gizatiar eta 
psikologikoarekin. 

• Zentzuzkoa, ez du bere presentzia inposatzen; adi dago besteak zer nahi 
eta behar duen antzemateko; bestearen isiltasun eta isil-mandatuak 
errespetatu egiten ditu. Bere urritasuna, bere mugak aitortu egiten ditu eta 
bere solaskidearen arazo guztiei erantzutea ezinezko duela konturatzen da, 
baina sufrimendu oro bere egiteko eta kontsolamendua, lasaitasuna eta 
bakea helarazteko gauza den bihotza du. 

• Bere lana aurrera ateratzeko ez da eraginkortasun eta arrakastazko 
irizpide hutsez baliatzen. Etengabe arazten ditu bere eragileak eta, une 
zailetan, bere burua etsita eta indargabe sentitzen duenean, 
Jaunarengan, salba dezakeen Bakarrarengan, konfiantza berresten du. 

• Sufrimendu, oinaze eta heriotzazko errealitateak bizi eta itxaropenezko 
errealitate bihurtzeko prozesuak sustatzen ditu. Heziketa eta 
gaikuntzarako prest dago beti, eguneratzen eta zerbitzu egoki eta 
aproposa emateaz arduratzen baita. 

• Aitzindaritzarako gaitasuna du eta horrek elkarteetako indar biziak eta 
pastoral taldeen lana sustatzeko, koordinatzeko, dinamizatzeko eta 
adoretzeko gaitzen du. Berezko hezitzailea da, aldaketa-prozesuetan lagun 
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egiteko, talentuak antzemateko, sormena eragiteko, itxaropenak piztu eta 
bideratzeko gai. 

• Begirunetsua da gaixoen, senideen eta osasun-eremuko langileen 
askatasun erlijiosoaren eta sinesmenen aurrean. Aniztasunaren 
munduan, aldeak aitortu eta onartu egiten ditu. 

• Elkarrizketarako irekia da. Pazientzia, iraunkortasuna eta irmotasuna 
lantzen ditu; proposatutako egitarau eta egitasmoak burutzen daki eta 
leiala da bere konpromisoekin. 

• Talde-lanean eta jakintza-alorrarteko lankidetzan sinesten du eta 
jarduera hori eragiten. Baterako pastoralgintzan jarduteko gauza da eta 
gainerako arlo bereziekin uztartzea ahalbideratzen du. 

• Errealitatea ondo ezagutzen du eta osasunaren sustapenean eta 
gaixotasunen prebentzioan hezteko gaituta dago. 

• Bere zauriak onartzeak eta integratzeak sendatze, barkatze eta 
adiskidetzerako ministerioa konpartitzera eramango du, giza sufrimendu 
ororekin bat eginez, bihotz-zabaltasunez, ulermenez, samurtasunez eta 
maitasunez.  

 

Alderdi kristologiko eta eklesiologikoak 

• Ikasle misiolariak Jesukristoren bizi berria bizitzeko eta gure herrietara 
helarazteko egundoko misioa du. Aparecidak behin eta berriz 
gogoratzen digu: “bizia, emanez ugaltzen da… Ertzeko segurtasuna utzi 
eta besteei bizia helarazteko misioan gartsu aritzen direnak dira bizitzaz 
gehien gozatzen dutenak”. 

• Pastoral eragileek Kristoren eta bere Elizaren irudi bizi izan behar dute. 
Gaixoek ebanjelizatu egiten gaituzte (Sendatzaile zauritu). 

• Elkartasunez jokatuz, pastoral eragileek sendatzen duenean Aitaren 
berri ona iragartzen duen samariar onaren hurbiltze terapeutiko osoa 
aditzera ematen dute. 

• Elizak, gaur egun, Erreinuaren agerpenaren zeinu bezala, osasunaren 
eremuan aditzera eman behar duen zerbitzu-, diakonia-eredua eliz 
elkartasunarena da, gaixoa elkartean eta familian erabat txertatzea 
xedetzat duena. Helburu bera izan behar du osasun pastoraltzak 
edadetuarekin, bestelako gaitasunak dituenarekin, ahularekin, bere 
izaeragatik onartuz, eragozpen eta aurreiritzi gabe, eman dezaketen 
ekarpen originala baloratuz. 
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AMAIERA 

Mundua eraldatuko bada, ezinbestekoa da pertsonen eta erakundeen 
esku-hartzea. Osasun Pastoraltzak, bere osotasunean hartuta, Ongia 
bilatzearen testuinguruan kokatu behar du. Jainkoa da Ongi gorena eta, 
ondorioz, funtsezko kate-maila da osasuna deitzen dugun horretan.  

Asko eta asko dira ospitaleetan, gure familietan, gure elkarteetan sufritzen 
dauden gaixoak. Falta dena ez dira ez pertsonak ezta borondate edo gaitasun 
profesionala ere askotariko beharrei erantzuteko. Aitzitik, faltan botatzen da 
ikusten, bitarteko izaten eta bakoitza bere erantzun sendatzailea ematera 
eramango duten hartu-emanak pazientziaz ehuntzen dakien agerpena da. 
Ezinbesteko dugu pertsonaren bizitza espiritual eta emozionalaren bizipen eta 
adierazpena zaintzea, galerei, atsekabeari edo heriotzari era positibo eta 
osasungarrian aurre egin ahal izateko. Halaber, ezinbesteko dugu taldean 
jardutea, gaixoekin eta hauen senideekin bizi ditugunak batera jartzeko, 
aztertzeko, berrikusteko eta ebaluatzeko. 

Errukiaren alderdi honek, osasun pastoraltzak berezko duenak,  gure 
harremanak eta gure elizbarrutia busti ditzake bere berotasunarekin. Gure 
babesak haustea dakar, atsekabeak gogortutako hainbat bihotzen 
gogortasuna pitzatzea; hainbaten fedezko bide ilunean argi egitea.  
Zintzotasuna, samurtasun-zeinuak isurtzen laguntzen du, sinestedunak osasun 
pastoraltzarako eragile, bihotzean aditu bihurtuz. Elizaren sinesgarritasuna 
bera jokoan dago keinu terapeutikoetan eta osasun-eremuko bere 
konpromisoan.
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