BIDEA

JARRAITZAILE
Jesus'ek artzai onaren itxura artzen dau eta bere ondoren jarraitzeko deia egiten digu. Bere lenengo jarraitzailleek, euren ontziak laga, eta Jesus'en ondoren abiatu
ziran. Alaxe egin eben Simon eta Ander'ek, Jon eta

TALDEAN
Gizakia, gizon eta emakume, taldean bizi izateko
egiña da: famili batean sortzen gera eta erri batean bizi
gera. Ez gera perretxikuen antzera bakardadean sortu,
banan-banan eta iñorekiko artu-emanik gabe. Eskolara
taldean joaten gera; futbolean taldean egiten dogu; elizan
otoitzak taldean egiten ditugu.
Jesus'ek badu berak sorturiko talde bat ere. Ikasleak
aukeratu zitun eta oiekin Eliza deritzan taldea sortu zuen.
Bere jarraitzalle izan nai ba'degu, talde orretan jarrai
bearko diogu. Apostoluei eman zien talde on aurrera eramateko agindua: "Zoazte munduan zear eta nere Berriona zabaldu baztar guztietara nere ikasleak egiñez".
Gu Jesus'en jarraitzalle ba'gera asmo ori aurrera eramaten lagundu bearko diogu; baña ori lan gaitza da eta
zailla guretzat bakarka egin nai ba'degu; taldean egiten
ba'degu, ordea, bere laguntza izango degu.

S anti' k.
Nora dei egiten dausku Jesus'ek?

Azken batez, zorionera.
Dei on neuretzako da. Neure izenagaz deitzen nau
bere bidean jarraitzeko. Baña, neure bidea, Jesus berbera
da. Bere ondoren ibiltzea, bere bidean ibiltzea, berak egin
zitunak egitea da; berak erabilli zuan bizitza erabiltzea.
Jainkoaren Erreinua iragarri zuan. bere inguruan maitasuna egintzetan zabalduz. Eta ori, bere laguntzarik
gabe, ez da beti gauza erreza izaten; baña, bera dogu
bide- lagunik onena eta, bere bidea jarraitzean, pozez
betezen gaituena.
***

***

Galilea'ko itxas-bazterrean, Jesus'ek bi anai, Simon
eta Ander. ikusi zituan arrantzarako sareak botatzen eta
onela esan eutsen:
- Laga oiek eta etorri neurekin eta giza - arrantzale
egingo zaituet.
Sareak eta itxas - ontzia laga eta Jesus'en ondoren joan
ziran.
Aurrerago, beste bi anai, Jon eta Santi, sare- konponketan:
—Etorri zeurok ere neurekin.
Egun aretan Jesus'ek bere lenengoko lau ikasleak
aukeratu ebazan.

Jesus'en izenean alkartzen geranean Jesus berbera
dago gurekin bat egiñik. Onela dio ( Mat. XVIII, 19-20).
"Egia esan, berriz ere: zuetan bik lurrean alkar jartzen
ba'dute, edozer eskatzeko. zeruko Aitak emango die. Bi
edo iru nere izenean bildurik ba'daude, an nago Ni, aien
erdian".

Taldean jaiotzen gera sinismenerako, taldean bizi degu
gure sinismena eta taldean aurkituko deal) geure azkenmuga. Talde ori da Kristau-taldea edo Eliza.

Neu ere berak aukeratu ninduan. nere bataio -egunean.
Eta, gaur deika daukat. Berri Onaren bidez, bere antzeko

izan nadin nere bizitzako arazo guztietan. Ona zar zion
Michael Jakson abeslariak 1988'garren urtean.
Dagonillaren 11'an, HOLA deritzan aldizkarian:
—Nere amak Jainkoarenganako maitasun-garra sartu
zidan biotzean, nik beti zaindu dodana. Baita ere, berak
erakutsi eustazan dantzarako eta abesteko dodazan gaitasunak, Jainkoaren doaiak dirala.
Eta, Jesus da gure Jainkoa, Aitak lurrera bidaldutako
Semea, berari jarraituz, salbamena iritxi dezagun.
"Jauna. begiratu didazu / nere izenez zuk ni deitu
nauzu ondarrean utzi det nik ontzia / zurekin itxaso
berria".

Nik zer eskeintzen diot taldeari? Zer ematen diot?
Nere lana, nere otoitza, nere laguntza...
Eta taldeak zer ematen dit neri? Jesus berbera arkitzen
det, Goimaitasun-Arnasarekin batean, bere otoitza, okerkerien barkamen eta pakea, bere babesa, bere itzala eta
aterpea... "Egunero zuekin nago munduaren azken egunerarte" esaten digu Jesus'ek. "Jarrai nere ondoren, nere
zama ariña da...".
"Goazen elkarturik
piztu-ta fedea,
argitan zabalik
maitasun - bidea".
ANES'K
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