ELEIZEA

SINISMENAREN EZA EUSKALERRIAN
Idatzitako bere azken liburuan Aita Agirretxe'k
aipatzen du zabal zabalik urte auetako gertakizun aundienetakoa: Euskalerrian sinismenaren aldetik, gazteak
elizara joateari utzi diote, egitazko sinismenaren galera.
Aldaketa aundi baten aurrean gaude. Ez da nolanaiko
elizari uztea; indar aundiko gorrotoarekin inguratua
dago, naiko lotsagabea aurrez aurre agertzen dena. (Aita
Agirretxe, Aldi hartan, Itxaropena, Zarauz 1995).
Orrelako erasoaldia datorrela Elizan, bi galdera egin
bearrak daude. Bat: nun dago gertakizun orren iturria?
Bi: nor da sinismenaren GALERAREN errudun?
Ager ditzagun gertakizun onen zutabeak. Bizpairu
dauzkagu nunai ikusten ditugunak. Ezaugarri ezagunenak auexek dire: apaiz uzteak, apaiztegi ustutzea, sendiaren urratzea, emakume loitzea, gaupasak, sektak,
pekatu berexirik ez aitortzea, begiramenaren galera,
gizonezko nasketa eta abar.Ikus ditzagun gertakizun
oiek banaka.
Apaizuzteak eunka ditugu gaur gure artean. Lantokiak ugaritzen dijoaz, langilleak urritzen. Erriak ori ikusita biotz askotan sinismena oztu da.
Apaiztegi ustutzeak nornaik ikus ditzake. Gure artean ba ditugu apaiztegi galantak, garai batean beteak
zeudenak eta orain dela ogei urte asita, urtetik urtera
gutxitzen dijoaztenak. Apaizen etorkizunik gabe gelditzen dire gure elizak. Giro ortan apaizen lanak zamatzen
dijoaz eta bizi diren apaizak lanpetuta ta lertuta.
Nunai ere ikusten ditugu ezkontza austeak. Amar,
ogei urte eutsi ezkontzari ta egun batean denak utzi eta
jentillen modura bizitzen asi: Jainkoaren legea era bat
autsi. Biotz askotan maitasunaren ordez gorrotoa sortzen da.
Sektak nunai jaun ta jabe.erri txiki askotan ta urrutiko baserritan sendi osoak sasi kristau taldeetan sartuak.
Lengo egunean joan da apaiza bere errira ta bere
etxekoak arkitu ditu sekten billeran. Orrekin oiturak era
bat aldatzen dijoaz.

Gaupasak eman diote gazteen sinismenari ikaragarrizko jipoia. Aste buruetan gau osoan gaztedi illuna
lizunkerietan; neurri guztiak erre, askatasun guztia aragiari, edariak ugari, drogak nunai, biderik errexenak
esku ondoan,danetatik ikusi, sortzen dena egin. Sendia
utzita, beste neska edo mutillekin bizitzen asi. Jai baten
gabaldian zernai ikusi dezakegu iriaren erdian.
Jaiak eta erromeriak illundu zakizkigu. Gazte talde
mardulak ikusi oi ditugu biraoka, karraxika, naita Jainkoaren izena zikintzen. Baita taldeak sortzen, gazte oien
bizitzak zikintzeko eta era bat aldatzeko. Oiek lanak
guraso gizajoentzat!.
Aitortzak direlata gauza bat garbi ikusten duguna;
apaizak zalantzan utzi dituztela lenagoko aitortzaren
bideak eta kristau geienak ez dute aipatzen oben (pekatu) berexirik. Oben denak multzo batean sartzen dituzte.
Elkarren begiramenik ez geiago. Alderdi ortik asko
galdu dugu. Norbeŕak bere burua maitatzeko begiramenik ez dago geiago len bezala.
Gai oneri buruz atera den liburu berria aipatu bear.
Sinismenaren galeraren berriak aztertzen ditu ta apaiz
batzuen jokabideak ikertzen. Ikus liburu orren ezaugarria; " Joseba Zulaika, La violencia vasca".
Sinismenaren uzteak asko ikustekoa dauka Elizaren
arduraduneen jokabideekin, jaramonik ez dietenean
agertzen emen aipatutako gaitzeei edo kalte ikaragarriei. Sinismena nola dijoan goitik bera ikusi ta erabaki
egokiak eta bear zirenak artu ez. Batzuek lanetik bizi
dire ta besteek ez dute Igandea geiago zaintzen eta bestiak oraindik gutxiago, izoztuak daude beti, ez da otsik
entzuten ezta belar txarra ere salatzen. Zer egiten du
agintaritzak?, erriak galdetzen du.
Bitartean nork lagundu gaurko aurren gurasoak? Elizan teknokraten bearrik ez dago. Mistika baten bearrean
gaude.
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Laguntzaz.
Kultur Saila'k diruz lagundutako aldizkaria.
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