
ELEIZA

KREDOA

SINISTEN DUT

Sinistea beste batek esaten diguna, eta guk ikusi ez deguna, egi
bezala artzea da.

Nere ama eta aita zein diran, beste batek esanda dakit. Nere ama-
ren sabelean egondakoa izan arren, nik ez dakit nere ama nor dan
beste batek esaten ez ba'dit.

Eskolan irakasleak esandakoa sinisten degu; bestela ez genduke
aurrerapenik egingo jakintza gaietan...

Beraz nor edo nori sinistea bearrezkoa degu mundu onetan.
Jainko-gaietan guk Jesus'eri sinisten diogu.

JAINKO AITA ZERU -LURREN EGILLEA

Mundu onetako gauzetan, berez ez da ezer sortzen. Azi bat bear
da edo egille bat...

Gaur-egun Jakintza munduaren sorreraiño eltzen da, munduaren
asieraiño.

Asiera orreri Punto Zero deritza: orduan esplosio aundi -izugarria
gertatu omen zan eta leerketa aretatik sortu omen ziran Uniberso
osoa osatzen duten mundu eta indar guztiak.

Jakintza ez da Punto Zero orretatik aurrera joateko aiña eta ortxe
gelditzen da.

Baiña, Punto Zero orreri esplosio - indarra nundik datorkio? Ori
da korapilloa, Jakintzak askatu ezin duena.

Jakintzalari askok usten dute Adimen argi - indartsu bat bear dala
Punto Zero orren alboan.

Jakintzak egiten ez duena Moises'ek egin zuen. Eta guk eginda-
ko galdera orreri, berak erantzun zion Bibliaren asieran, Genesis
deritzan liburuan.

Jainko Aita aalguztidunak egin zitun Zeru eta Lurra. Berak eman
zion asiera Punto Zero orreri, ordulariari soka ematen zaion bezala,
edo pila jarri, ibilli dedin.

Orretarako Jainkoa aalguztiduna bear du izan: aalmen eta indar
guztiak dituena.

Baña, Jainko indartsu paregabe ori, guretzat Aita da eta
Jesus'entzat ere bai. Ez, ordea, era berdiñean: Aita eta Jesus'entzat
ere bai. Ez, ordea, era berdiñean: Alta Jesus izate berekoak dira; gu,
berriz, seme-alabatzat artutakoak Jesus'eri esker. Onek erakutsi
zigun Jainkoari GURE AITA deitzen.

ETA BERE SEME BAKAR JESUKRISTO GURE JAUNA

Jesus seme bakarra da, Aita bezala, Jainkoa dalako.
Jainkoa ez da izaki bakartia: beregan iru notin edo norki (perso-

na) ditu, Aita, Semea eta Espiritu Santua.
Aitari indarra dagokio; Semeari jakinduria; eta Espiritu Santuari

maitasuna; baiña, Irurak Jainko bakar Bat diranez, iru Norkiak (per-
sonak) berdiñak dira gauza oietan.

Berri auek ez dakizkigu geure jakinduriz eta arrazoiez, Jesus'ek
esanda baizik.

Orregaitik sinismenezko gaiak ditugu.
Egi au Kristautasunaren egi berezia degu eta egi onetara ezin

liteke eldu jakintzaren bidetik. Sinismeneko arazoa da.

Jesus'ek esanda dakigu Jainkoak, bakarra izanik, iru Norki ditue-
la beregan.

Geuk ere (esate baterako, baba ez da berdin) badegu indarra, adi-
menjakinduria eta maitatzeko aalmena eta, alaz ere, gizaki bakar bat
gera bakoitza.

Ez da berdin: argitasun bat billatzeko baizik.

ESPIRITU SANTUAREN INDARREZ SORTU ETA ANDRE
MARIA BIRJIÑAGANDIK JAIO ZANA.

Au ere sinismeneko gala degu eta ez dago arrazoi utsez argitu eta
probatzerik.

San Lukas ebanjelistia medikua zan eta berorrek esaten dizkigu
gai oneri seastasunak. Berdin izango zan gauzak beste era batera
gertatu ba'lira eta Jesus beste gurtiok bezala sortu eta jaio ba'litz.

San Lukas'ek esaten digu ez zala ala gertatu eta Espiritu Santuak
ernarazi zuela Amabirjinaren sabelean Jesus'en gorputza.

San Mateo'k ere antzekoak esaten ditu bere Ebanjelioan. San
Joan eta San Markos'ek, berriz, ez dute ezer aitatzen.

PONZIO PILATOREN MENPEAN NEKALDUA, ILLA ETA
OBIRATUA IZAN ZANA

Jesus'en Erria Erromatarren menpean bizi zan eta Erri orretako
Gobernadorea zan Ponzio Pilato militar erromatarra.

Onek zigortu zuen Jesus eta gurutze batean josi, Judutarren apai-
zek eta nagusiek beartuta bezala. Neke izugarri artean it zan Jesus
Ostiral Santuko arratsaldeko iruretan. Andik gertu zegoen arrizko
illobi batean sartu zuten; arri bizian egindako zuloa zan eta atarian
arri borobil aundi bat ipiñi zuten, illobia itxitzeko.

Iruretan il eta seiretako illobian sarturik zegoen. Gorputza, gan-
tzutu onoren, izara aundi batean bildu eta galartsu zuriekin bildu
zuten gorputz osoa, momia baten antzera.

INFERNUETARA JAITSI ETA IRUGARREN EGUNEAN
ILLEN ARTETIK PIZTU ZANA

Infernuetara jaistea ildakoak dauden tokira joatea da.
"Infera" itzak, latiñez, azpian dagoena esan nai du, eta lur-azpian

ildakoak egon oi dira. Eta, andik, "illen artetik", irugarren egunean
bizirik irten zuen.

Ostiral-anatsaldez obiratu zuten eta igande goizean Jesus, andik
irtenda, bizirik agertu zitzaien Apostolu eta Jesus'en laguntzaille
ziran beste emakume batzuei, bere azken erakutsiak egin eta agin-
duak emateko.

Judutarrek beuren jai -eguna larunbatez ospatzen dute; musulma-
nek ostiralean eta guk, kristauok, igandean, egun orretan piztu zala-
ko Jesus.

ZERUETARA IGO

Aizkeneko itzak eta agurra esan ondoren, bilduta zeuden egun
batean, aide egin zien.
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Onela zion: "Zoazte mundu zabalera neure Berri -ona zabaltzera
eta neu egongo naiz zuekin munduaren aizkenerarte".

Geurekin dago bi edo iru bere izenean alkartzen geran bakoitze-
ko; geurekin dago EUkaristian eta bere Elizan; gurekin dago beartsu
eta naigabetuetan eta geurekin dago geure biotzetan maitasunaren
bidetik.

ETA AITA JAUNGOIKOAREN ESKUIN ALDEAN JARRITA
DAGOENA

Erregearen eskuin aldean bere lenengo Ministraria jartzen da,
erregearen ondoren berak duelako agintaritza.

Jesus bere Aitaren eskuin aldean jarrita egoteak ere orixe esan
nai du: Aitaren ondoren berak dituela agintaritza guztiak Zeruan eta
Lurrean.

ANDIK BIZIAK ETA ILLAK EPAITZERA ETORRIKO
DENA

Jesus'ek auxe agindu zigun: Lurra amaitzen danean, eta amaitu-
ko da asiera izan duelako, orduan bera etorriko dala gizon - emakume
guztiak epaitzeko.

Epaiketaren gaia lagun - urkoarenganako maitasuna izango da:
Bearrean dagoen lagunari lagundu diogun ala ez; gose, egarriz,
billutsik, gaixo, kartzelan edo edozein ezbearretan dagoenari lagun-
du diogun ala ez; naigabean dagoenari laguntzea Jesus'eri, berari,
laguntzea da; "Zatozte, maiteok, betidanik zuentzako prestatuta
dagoen nere erreinura, gose nengoen eta jaten eman zenidazuten...
—Noiz?— Gose zegoanari egindakoan..." Ori egin ez duanentzako
epaiketa latza izango da.

SINISTEN DUT ESPIRITU SANTUA

Jainko bakarrak iru Norki ditu. Irugarrena Espiritu Santua da.
Bera da Aita eta Semearen arteko Maitasuna.

Espiritua maitasuna da. Eta Maitasun orrek eraginda egin gaitu
Aitak, eta bere Semea bialdu digu mundura gure Salbatzaille eta
Erosle.

Maitasunezko Espirituak darama Eliza aurrera; berak zuzentzen
ditu gure animaren barruak eta bera degu lagun maite eta maitale.

ELIZA SANTU KANTOLIKUA

Eliza. Jesus;ek bere ikasleekin talde bat sortu zuen eta talde orren
buru Apostoluak ipiñi zitun eta Apostoluen artean lenengoa, berriz,
Pedro, gero Erromako Gotzaia izango zana.

Arrezkero Elizaren burua Erroman dago eta Aita Santua deritza.
Eliz - barruti edo Diozesis bakoitzean Gotzaia da buru... Jesus'en

naia alaxe agertu zan. Eta, ala bearko du aurrera ere, Jesus'en Eliza
izango ba'da, beintzat.

Santu. Eliza on santua da, bere sortzeille Jesus santua dalako,
bere gidari Espiritua santua dalako, bere dotriña santua dalako,
dituen sakramentuak santuak diralako... baña, ez eliztar guztiak
santu diralako.

Pedrok, Elizan buru izan amen, Jesus ukatu zuen bildurrez; gero,
ondo damutu zitzaion eta Jesus'ek ez zion nagusitasuna kendu...

Aita Santuak, Gotzaiak, apaizak eta kristau guztiak lurrez eta
espirituz egiñak dira eta okerkeriak ere egiten dituzte. Eta aide orre-
tatik Eliza pekatariz egiña da, eta guztiok aitortzen ditugu geure
pekatuak eta guztiok bear degu Jainkoaren barkamena.

Katolikua. Katoliku itzak orokor esan nai du griegoz: guztiena
eta mundu osoan guztientzako zabaltzen dena. Kristauak dira

Jesus'engoan sinisten duten guztiak; baña, kristau - katoliku gera
Danentzako dan Eliza katolikuan gaudenak bakarrik.

SANTUEN ELKARTASUNA

Eliza Jesus'en gorputza da eta Jesus aren burua. Gu gera gorputz
orren zatiak eta alkartuta gaude Eliza orretan, gorputzean zatiak dau-
den antzera.

Eta Espiritu Santua dabil gure artean, gorputz batean odola dabi-
Ilen antzera. Eta Berak elkartzen gaitu.

Nere osasunak eta nere santutasunak on egiten die beste zati guz-
tiei; nere okerkeriak, berriz, kalte.

PEKATUEN BARKAMENA

Jesus'ek, Jainkoa izanik, badu pekatuak barkatzeko aalmena eta
indar on Apostoluei eman zien eta, auen bidez, Eliza osoari.

Ortarako sortu zan Penitentzia deritzan sakramentua: pekatuen
barkamenerako.

Eta, orregaitik, biotzetik damutzen geranean, Jainkoak barkatzen
dizkigu gure pekatuak.

ILDAKOEN PIZTUERA

Jesus illen artetik piztu zan eta, gure burua danez, geu piztuko
gera arekin batera. Auxe da Jesus'ek agindu ziguna.

Egi au ere fedearen bidez dakigu. Geure buruaren indarrez baka-
rrik, ezin degu egi au lortu.

BETIKO BIZIA

Arraiñak, egaztiak, animaliak it da gero, betirako iltzen dira.
Baña, gu ez gera betirako illik gelditzen.

Genre itxaropenak mundu berri bat eskeintzen digu, illunik
gabea, gaitzik gabea, eriotzarik gabea. Gizon - emakumeen biotzetan
aspaldikoa da itxaropen au.

Gure aurrekoek ere orain millaka urteetan zear, beuren ildakoei,
gorputzaren ondoan, beste mundurako bear zituzten lanabesak (arriz-
koak), janak eta edanak, kutunak eta edergailluak ipintzen zizkie-
ten...

Esate baterako, Mari -zulo deritzan leizean, artzai bat eortzi zuten
eta bere aldamenean bizitzan lagun zuen txakur zaarra ipiñi zioten,
beste mundurako lagun, eta iru illebeteko arkumetxo bat.

Jesus'ek eskeintzen digu beste mundu zoragarri bat, zintzotasu-
nean berarekin bat eginda bizi ba'gera.

Bera degu, gaur da beti, Argia eta Bizia. Berarekin ez dago ez
Illunik, ez Eriotzarik.

AMEN

Bi gauza esan nai ditu AMEN itz onek: Bat da ALA IZAN
BEDI, otoitz bat esaten degunean. Ori da gure gogoa: eskatu deguna
lortzea.

Beste esan-naia: ALA DA. Kredoa esaten degunean, orixe esan
nai du: Guk sinisten degula Kredoan esando guztia. Baita Jauna ar-
tzen degunean ere, KRISTOREN GORPUTZA apaizak esaten digu-
nean, guk AMEN erantzuten degu: ALA DA.

ANES'EK
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