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ERRI GAZTEEN ITXAROPENA

MUNDU BARRIA

Bosteun urte bete dira Europa zaarrak eta Amerika'k, adu
oneko alkartzea izan ebela. Jakiña, alkartzeak ez dakar beti
maitasunezko alkartasuna. Alkartasunean, bietatik batek,
buru eta nausi izan nai ba'dau, ez dago norarik.

Benetako alkartasunak ez dau egundo onartzen iñoren men-
petasunik. Izan be, alkartasuna eta menpetasuna ezkongai bate-
ra-eziñak dituzu, eta ezin sortu ortik etxadi eta bizitegi onik.

Gaurko Amerika'ko gazteen artean argi eta garbi aztertu
gura dabez orain arte gertatu diran zorioneko, edo zoritxa-
rreko goraberak. Eta, nork ez?, euren erria, izatea eta izake-
rea gorengo maillan jarri nai dabe.

Lenengo eta beiñ, ezin dabe begi onez ikusi erbesteko
menderatzaleeak emengo arbasoen oitura zaarrak eta erri
jakintza ondatu eta aintzat ez artzea.

Bigarren, naiz eta Kristo'ren sinismena ondasunik onena
bezela artu, arri eta zur geratzen dira emen egin diranak
ikusteaz. Ori al da Kristau fedea eta ikaspidea? Eta azkenik,
Kristau fedeari arpegi eta ikuspide barria ezarri nai dautse.
Kristo'k barriztau bear dau, barru-barrutik, giza-semearen
izakerea. Ez dago mundu barririk, izakera barri barik.

EGIAREN BILLA

Egia! Egiak ez ditu bide bi, edo arpegi bi. Zer moduzko
egia izango litzake? Zoritxarrez, egiaren arpegiak eta bide-
ak, era askotarikoak izan dira gure artean. Ori dala ta, gaur
egun, ziñezko egiaren irrika bizia dakusgu lurralde ontan.
Puebla'ko Batzar nagusian sakonkiro aztertu zan gai au. Egia
Jainkoari buruz, egia gizonari buruz, egia elizari buruz.

Baña zorioneko egia! Nun eta zelan eskuratu eta osotu
egi argi, garbia? Sarri askotan egiaren bidea artu arren, or
goaz oker bideetatik gure egiteetan. Jainkoa eta egia bat iza-
nik, makiña bat sasi-jainko erabilli oi doguz gure bizitza
makur ontan. "Egia, erregarria" da. Eta miñ emon arren, erre
egin bear dauz gure sasikeri guztiak.

Jainkoa maitasun utsa da. Eta maitasun arlora eroan gura
dau giza-semea. Baña. ara or, ba. Ortxe datoz gure biurrike-
riak eta guzurrak. Eta baten batek itanduko:

Ze Jainko da ori, modu ontako lagunak dituana?
Jainkoaren izena deituz, zelan okerbideak legezkotzat

artu leikez?
Jaungoikoa gizonaren oñarri eta gidari izanik, zer dala-ta,

eta zergaitik ez dogu argi ta garbi dizdirtzen bere maitasuna,
ontasuna eta zuzentasuna?

Ara emen ebanjelizatze barri baten arazoa eta bete-bea-
rra. Ortarako Kristo izango da gure "bidea, bizia eta egia",

bere agindua beteaz: "Biotz barriztau zaiteze". Egiaren
billa? Ara emen egi bakar eta biribilla.

GAZTEEN GIROA

An eta emen, azkenengo urteetan, astiñaldi gogorrak izan
ditu Kristau fedeak. Fede-bako gizonak ausarditsu agertzen
dira gure sinismenaren oñarriak ezereztu, bere sustraiak erre,
eta elizaren izen ona eta izana azpiratu nairik. Bestalde, gure
gazteek artzen daben ikasketa eta eziketa gari garbia izan
bearrean, gari lastoa dozu, bada-ezpadakoa. Irakasleak,
barriz, sinismen ezak jota dagoz.

Giro ontan sinismea sendo eta tente eukitea, eta zindo
bizitzea, miraririk arrigarriena da, izan be. Bai al dago olako
gazterik, emen? Bai, zorionez.

Aurtengo bariku santuan gaztediaren alkartegia ospatu
genduan gure elizan. Seireun bat neska mutil batu ziran,
bakartade baketsuan, Kristo'ren oñetan otoitz-aldia egiteko.
Gazte oneen giroa bai izan zala gozotasunez, bizitasunez eta
biotz-berotasunez betea. Nor izan zan bizitasun eta poztasun
onen iturburua? Kristo.

Kristo gurutzetua eta berbiztua artu eben euren jarraibi-
detzat. Zergaitik? Giza-semeen alde Berak, iñok baño obeto
jokatu ebalako. Au da, bere bizia emon eta odola ixuri gure
pekatuak parkatzeko, pobreai abegi ona egiñ, baztertuak
maitatu, gaixoak sendatu, emagalduak zuzenbideratu, humi-
llak goratu, gizon osoa aupatu.

Kristo'rentzat munduko zeregiñik beiñena giza-semea
bera da, bere azkapena. Kristo'ren graziaz giza-semeak bere
gatx guztien kateak autsi egin bear ditu, eta bere etorkizun
zoritsuaren egille eta eragille izan bearko da. Auxe da
Kristo'ren elburua eta agindua. Eta, zer esanik be ez, emengo
premiñarik sakonena.

Ara or, Jainkoari eta gizonari buruz, egirik sinisgarriena.
Egi ori egiaztatzeako prest dagoz ainbat eta ainbat gazte.
Jaunaren mixiolari eta gizonen serbitzari izan nai dabe.
Europa zaarrean abadegaiak beera doazan egun onetan,
emen apaiz gazteen udabarria loratzen asi da. Itxaropenaren
irrintzia nun-nai entzuten da ego Amerika'n. Ori da bizi eta
bizimenaren zantzua. Gogo ori falta danean, gogo gaixorik
dago. Gureak egin dau. "I1 agiñean dagona, euliz beterik;
bizi-bizirik dagona, euli barik", esaten eben gure asaba zaa-
rrak. Sinismenaren eta itxaropenaren alde ez jokatzea gaixo-
rik edo il-zorian egotea da.

Europa zaarra! Kenduko al dituzu euliak zure arpegitik?
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