ELEIZEA

UNE GARRANTZITSUA.—Dagonillaren seian mundu
zabaleko errati ta urrutikuskiñak VI Paul'en erriotzearen
barria emon ebenean, ainbat milla biotz dardaratuko ziran
atsekabe-taupadaz.
Eta ez Aita Santu bat galdu ebelako, bere oiñordea aldatzean gauza itzalen bat Eleizan jazoko zalakoaren bildur
ziralako baiño.
*

,

BATEN PENTZUAN?—Aita Santuak daukon eginbearra albistariak larregi gogoratzen dabela esan da idazIan askotan.
Erakundeak gizon baten nortasunak baiño geiago balio
dauala adierazko dabe oneik.
Ori izango zan, diñoe, Aita Santua Eleizearen buru ta
dan-dana izaten zanean.
Eleizeak olangoentzat Aita Santuaren eriotzan ez dau
bere izatea jokatzen. Aldi'orreik igaro dira. Gaur Eleizea
askoz alkartuagoa da. Aita Santuak Sinodo edo Eleiz-Batzarraren bidez agintzen dau eta gotzaiñen eritxiak onartzen
ditu.
Gizon baten eriotzeak ezin lei egin aldakuntza ain garrantzizko ta arduratsurik.
*m*
GIZONAK, ERAGIÑA.—Ez noa eritxi ori eztabadatzen.
Alan be, teoriz, burubidez, uste dana ta etorkizunean
izango dana gauza hi dira: Gaurko Eleizan Pedro'ren ondorengoak beronen giza-izakereaz ba dauko zar-ikusia.
Pio XII'gaz Eleizea sutsu ta apur bat lege-zale ta aundizale izan zan; biotzezko ta emoille, esku-zabal zan
Jon XXIII'gaz eta Paul VI'gaz eztabaidazko ta naigabedun
agertzen zan batzutan.
ZIURTASUNA.—Orain ogei urte, XII Pio'ren eriotzaostean, ardura aundi ta urduritasun asko barik konklaberatu
zan Eleizea.
Orduan, ia guztientzat, norbaiten aldatzea baiño ez zan
ikusten, gitxik asmatzen eben benetako erantzun-bearra.
Sinistedun geienak, Eleizan ederto jesarrita egozan eta
Eleizea bera ondo antolatuta egoalako ustea geunkan.
Ontasunaren eta txarkeriaren toki-zelaiak argi ta garbi
berezita egozala uste izaten genduan: Eleiz-barruan on
guztia egoan eta gaiztakeri guztia kanpoan.
* **
ARDURATU-BEARRA.—Nok oartu leikean munduagaz eta kulturearen alkar-izketeagaz artu-emona bear zala?
Nok Eleiz-Batzar Nagusiaren eta ekumenismoaren premiñea?
Eta Eleizako buru-bide ta aginpedeari dagokionez, esangintza naikoa zan orduan.

Baiña XXIII Jon etorteak gauza asko aldatu zituan.
Eleiz-Batzar Nagusia egingo zan eta berarekin gaurko
munduaren aurrez-aurre. Eleizako buruzagien azterketea.
Eleizea estuago, bananduago, baiña baita bizkorrago ta
itxartuago be egingo eben.
Katoliku izatea gaitxago izango zan.
Esanak egitea ez zan naikoa izango, alkarragaz lankidetu egin bearko zan.
*
BATERATZAILLE.—Lengo ta oraingo kristiñauak jakin bear leukeez, orregaitiño, irakatsi oneik.
Pedro, lenengo Aita Santua, ez da uts-utsean lenengoa
arria. Oiñarri izate au ezin lei ulertu aldirako gauza lez,
Jesukristo'k Pedro'ri emoneko zeregiña ez da Pedro'rentzat
bakarrik. Betirako eginkizuna da, iraunkorra da, eta erakunde guztiari sendotasuna ta batasuna damotsoz.
Pedro'ren zeregiña ez zan Eleizearen sortze-aldirako,
aldi guztietarako iraupena dauko, betikotasunera luzatzen da.
Pedro'ren ondorengoak bere apostolugintza artzen dabe
eta sinismenaren batasunean Eleizea zaintzen dabe.
*

*

ALMEN BARDIÑAK.—Kepa'ri esan eutsan Jesus'ek
«Erreiñuko giltzak emongo dautzudaz» eta uri edo gaztelu
bateko giltzak emoteak jabetasuna emotea esan gura
dau beti.
Baiña eskubide ori ez cia berarena bakarrik, ondorengoen burua da Pedro. Bere eskubi deak eta berari egindako
eskintzak, ondorengoengana igaroten dira.
Kepa'k besteko almenak daukaz Jon Paul'ek.
Jesukristo'k Eleizearen burn jarraitzen dau eta Aita
Santuak ez dira here ordezkoak baiño.
*
*
ATXEAN OIÑARRITUA.—Aita Santu bakoitxak bere
norberetasuna dauka, bere pentsakerak... baiña barruan
dagon izakerea bardiña da.
Augaitik Aita Santuak igaro egiten dira, baiña Aita Santua bera, Jesus'en eta Kepa'ren oiñordekoa, ez da iñoz ilten.
Atx-gaiñean dagon etxe oiñarritua cla.
Bere aurka ezer ezin legikee euri ta ekaitzak.
* :'r• *
EZ BILDURTU!.—Bildurtzen dan sinistedunak, siniste
makala erakusten dau.
Eztabaidak, jazarpenak, barruko ta kanpoko ekaitzak,
iragarrita eta aurreztik esanda dagoz.
Orren gaiñetik Kristo'ren eskeintza agiri cla: «Eleizearen
aurka ezer ezin izango dabe».
LETONA

