EZIKETA

GUZTIOK MIXIOLARI
Apostoluek izan ziran antzera, geuretako bakoitzak
ere, Jesus'en Eleizean, mixiolari izan bear dogu. -"Zuek
zerate -dio Jesus'ek- argia eta gatza..." Argia, illunpetan
dagoen munduari, argi egiteko. Eta, gatza, bizirik, usteldu
gabe, munduari iraun arazteko...
Mundu berri baten azia ere bagera; baita iriñetan ipintzen dan legamia ere... Argia, gatza, azia, legamia: Orra
zenbat gauza batera...!
***
Xabier'ek urruneko Indietara jo zuan Jesus'en Berri
Ona eramatera. Eta, andik miñez idazten dau, Paris'en
ainbeste jakitun bizi zirelako, indietara bere jainkoaren
berri eramaten saiatu gabe.
Apostoluek Jerusalem'dik asi ziran Jesus'en Berri Ona
zabaltzen; baña, andik aurrera jo zuten, munduan zear,
Eleiza berriak sortzen.
San Pedro Erroma'raiño eldu zan. An sortu zuan
Jesus'en Eleiza eta bertako Gotzaia izan zan. Arrezkero,
Pedro'ren ondorengo Gotzaiek, Aita Santu izango dira eta
Eleizearen buru.
***

San Pablo -Saulo zuan bere izena- gaztaroan gorroto bizienaz kristauen aurka ibili zan. Jerusalem'go kristauek kartzelan sartzen saiatu zan. Geroago orixe bera egin nai izan
zuen Siria'ko Damasko deritzan uri nagusian. ara zijoala,
bidean Jesus agertu zitzaion: - Saulo, Saulo, zergaitik zabiltza nere aurka? -Zein zeera zu? -Ni Jesus naiz...
Egun artan itzuli osoa egin zitzaion Saulo'ri bere bizikeran gorrototik maitasunera biotza pasatuz, erasotzallea
Apostolu biurturik. Arrezkero lanik aundiena berak jaso
zuan apostolu lanetan, batez ere jentillen artean.

Saulo (San Pablo) Siria, Turkia eta Grezia'ko errietan
ibili zan jentillen artean kristautasuna aldarrikatzen...
Gero, Jerusalem'dik Erroma'ra preso eraman eta an ezpataz lepoa moztu zioten. San Pedro, berriz, Batikano'ko
muñoan gurutzean josi.
***
Espiritu Santuaren garrak eragiten zien Apostoluei eta
gar orrek frutu ederrak eman zituen: Millaka kristau egin
ziran eta Berri Ona erein zuten munduan zear... Gotzai,
apaiz eta kristau guztiek zabaldu zuten Jesus'en JainkoErreinoa eta gaurko kristauek geu gera. Geuk zabaldu
bearko degu Berri-Onaren Eleiza, geu bait gera Jesus'en
oin, esku eta ezpañak...

ERROMES DOAN ELEIZA, JAINKO-ERREINUAREN EZAUGARRI
Aitarengana joan zan Jesus'ek, berriro etorriko dala,
agindu zigun. Bitarte orretan bere Eleizea erromes doa
Jesus'en bidera, mundu eta gizaldietan zear. Espiritu Donea, bere argi eta indarez, Eleizearen eutsigarria da, onek
aurrera egin dezan beti bere eginbearra betetzen, pake-aldian bezala eraso-aldietan ere.
**x

Eleizearen lana, Espirituaren grazi-laguntzarekin egitekoa, auxe da: Jaunaren Berri Ona munduko baztar guztietan otsegin eta zabaldu, Kristauen sinismena eta maitealkartasuna gorderik.
Onela zion Jesus'ek:
Zoazte mundu zabalean zear Berri Ona aldarrikatzera.
Sinistu eta bataiatzen dana, salbatuko da...

***

***
San Pedro, Santiago eta San Juan'ek judutarren artean
zabaldu zuten Jainkoaren Erreinua dan Jesus'en Eleizea:
Saulo'k berriz, jentillen artean. Baña, judutarren arteko
kristau egin ziran zenbaitzuk, jentillak, kristau izateko,
Judutarren Legea artu bear zutela, esaten zuten. Oien
aurka jeiki zan Saulo (San Pablo)... Sortu zan eztabaida
argitzeko, Jerusalem'en Konzilio bat egitea asmatu zuten.
Otoitz egin ondoren, auxe da artutako erabakia: -Kristau
egindako jentillei pakean uzteko.

Arrezkero Eleizarako atea Bataioa da. Bataiotik asten
gera guztiok bat izaten: Bataio bat, Sinismen bat, Jaun
bat, Eleiza bat... Poz eta naigabe artean, Jesus'en itzuleraren zai, itxaropenez beteta, aurrera doan Eleizea... Ura
itzulitakoan, orduan aitortuko dute, zeruan eta lurrean eta
lurpeetan, Jesus dala Jauna, Aita Jainkoaren aintzarako.
***
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Eleiza Jainko Erreinuaren ezaugaria da, baña judutarrentzako ostopo izan zan eta jentillentzako txorokeri bat.
Sakramentua da: kanpotik ikusten dan seiñale bat; barruko ikus-eziñak adierazten dituguna. Sakramentuak sinismena eskatzen du; sinismenik gabe ostopo eta txorakeri
gertatzen da...
Jainko-Erreinoa santua da eta Eleizea ere bai Jesus
bere sortzaillea santua dalako, erakutsiak eta sakramentuak santu diralako... Baña, Eleizea aurrera eramaten saiatzen diran kristauak ez dira santuak, santutasun bidean jarrai nai duten gizakiak, baizik... Oiñarri oiñarrian, pekatari utsak, ergel utsak, ezjakin utsak... Alaz ere, "nire argaltasunean ezagutzen da Jainkoaren indarra", dio Pablo'k...
Benetako ezaugarria Eleizan eragiten duan Espiritu
Donea da...
***
Jainkoak bere ezaugarriak banatu ditu gizakien begien
aurrean: Izakia bera da bat: "Jainkoaren ikusi-eziñak,
Berak egin dituenai begiratuta, ikusten dira", dio Pablo'k.
Ori berbera, ikus nola esaten duen Gurutzeko Joan Santuak: " Paso por estos sotos / con presura / y hiēndolos mirando / con solo su figura / vesstidos los dejo de su hermosura".
Israel Erria izan da beste agerpen bat bere Bibliaren
Testamentu Zaarrarekin. Baña, ezaugarririk argiena Jesus
berbera izan da, naiz-eta askorentzat ostopo gertatu.
Jesus'en ondoren Eleiza...

Asieran esan degu, bataiatu ezkeroz, geu gerala Eleiza.
Geu gera ezaugarriak, sinismen eta maitasunezko bizitza
daramagunean; ostopo ere bai, okerkerian bizi ba'gera.
Geu gera, ekaitzetik ermitatxora, babes-billa, datorren
kala-txoriak atarian billatzen duen burni-esia... Eleizan
sartu nai du, arengan sinistu nai du, baña... gure bizikera
ikusi-ta, atzera egiten dio biotzak.

BAKOITZA BERE LANERA
JAINKOAREN ERREINUA JASOTZERA
Jesus'ek Eleizari bere Espiritua bialdu zion eta, arrezkero, Espiritu Done oNek darabil Eleiza gizaldietan zear.
Argi, jakinduri eta maitasunezko doaien emaillea dogu.
Espiritua bakarra izanda ere, bere doaiak asko dira, eta
bakoitzari doai berezia ematen digu. Guztiok balio degu
zer edo zertarako; iñork ere ez, gauza guztietarako.
Espirituak berak nai duen eran eta neurrian banatzen
ditu bere doaiak: Bakoitzari berea, Eleiza danon artean
oaatu dezagun.

***

Gorputz bakar bat gara Jesus eta gu. Gorputz orren Espiritua ere bakarra da. Geure gorputzean atalak dauden
antzera, daude atalak Eleizan; baña, ez guztiak berdiñak.
Ez gara guztiok oin; ez esku ta ez begi... Gorputza osatzeko danetarikoak bear dira.

**
Iru talde nagusi ikusten ditugu Eleizan: Sekularrak,
apaizak eta erlijiosoak. Talde bakoitzean bereiztasunak
daude.
Sekularrak dira ugarienak eta munduko lanetan dute
euren ogi-bidea; geienak eskondu egiten dira eta euren
etxea aurrera eramaten igarotzen dute bizia-elkarteetako
lanetan diardute...
Apaizak Gotzaiaren laguntzaille dira Eleizbarrutiaren
lanetan: Errietako parrokietan, gotzaitegian, kapellautzan... eta lan oietan dute ogi-bidea.
Erlijiosoak, giza-emakumeak, elkartean bizi dira ekintza bereizietarako: Gaxotgietan, eskoletan eta abarretan.
Baita otoitzean, lanarekin batera. Ora et Labora, Otoitz
eta Lan, da auen ikurra...

* **
Eginkizun eta serbitzu auek, eta beste zenbait, betetzeko, talde bakoitzari (talde bakoizean kristau bakoitzari)
doai eta karisma edo gaitasun bereziak ematen zaizkio.
Zertarako? Eleiza, edo Jainkoaren Errreinuaren alde, lan
egiteko. Mota askotako gaitasunak dira, mundu onetako
eginbearrak asko diranez... Talde bakoitzari bere karisma
bereziak eta talde-barruan bakoitzari berea...
Eleiza, bere sorreratik, Jesus'en Espirituak darabil eta
onek erein ditu gaitasun ta karisma ezberdin oiez, serbitzu ezberdiñak bete aal izateko...

Euskalerriko Elizbarrutietako Gotzaiak Iruña, Gazteiz,
Bilbo eta Donostia'n bizi dira. Bakoitzak baditu apaizmoltsoak... Erlijiosoak ere ez dira falta:
Monastegiak: Gizonezkoak: Beneditarrak: Naparroa'n
1 Leire; Araba'n l Estaibalitz; Gipuzkoa'n 1 Lazkao.
Zizterrekoak: Naparroa'n 1 La Oliva; Bizkaian 1 Ziortza. Emakumezko Monastegiak: Beneditarrak: Naparroa'n
2 Lizarra eta Lumbier; Gipuzkoa'n 1 Oñati. Zizterrekoak:
Naparroa'n 2 011oz eta Tulebras; Gipuzkoa'n Lazkao;
Araba'n 1 Oion. Otoitzari emandako ordenak: Danetara 5
gizonezkoenak eta 99 emakumezkoenak... Auek Jesus'en
agindua betetzen dute: "Etengabe otoitz egin".
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