B id e h o n e ta tik , Kristau ElkJ
herritarren baldintza funtsezkoer
ere eztabaidatzeraino iritsi dira G
teizko azken Batzarrean: zeintzu
Elkarte guztie ntza t erlijiozko etan0|
kazko baldintza minimoak? L
H erriko bigarren Batzarre honet
*
ora in d ik ez dirudi ongi argiturikdam D /
nik arazo hori.
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EUSKADIKO KRISTAU
ELKARTEEN
II. BILTZARREA
M aiatzak 2 7 -2 8 b itartea n egin dute
Euskal H erriko Kristau Elkarteek beren
bigarren Batzarre orokorra. Aurrena
Iru in e a n ' hospatu zuten, orain dela
urtebete inguru. 2 0 0 lagun elkartu
dira bi egunez: gaztetxoak, gazteak,
eta ez hain g a z te a k .'
Zer dira kristau elkarte hauk? H orixe da, hain zuzen ere, a urten g o batzarrerako erantzun duten lehen galdera:
"Zein gara g u?" Azken urte otako fru itua dira batez ere. Orain dela ham abi
b at urte burutu zen Eliz Kontzilioaren
ondoren so rtu ak eta in d rtu a k geh ie nbat. "K rista u Elkarte o in h a rriko a k " izenez d eitu izan dira. Orain nahiago d ute
beren buruak "K ris ta u Elkarte herrita rra k" izendatzea. Izatez, K ontzilio
haren ondoren kristau fedea elkarte
txiki eta b ilduagoetan bizitzeko eta
aztertzeko jokabidea zabala izan da;
eta m oeta ezberdinetako eta h ainb at
joe ra ta ko elkarteak sortu izan dira.
Gasteizen aurten —eta ¡haz Irui
nean— bildu ziren kristau elkarteek
herritar bezala kalifikatzen d ituzte
beren buruak. A gian bi puntu adierazten d itu kalifikazio horrek: Elkarte
horien H erriarekiko eta gizartearekiko
atxekipen soziala eta p o litiko a ; eta Eli
za "h e rrita r" baten aldeko burruka. Bi
a lderdiok bereizten ditu Kristau Elkarteok, bestelako Kristau Elkarte oinharriko eta txikien ga nd ik.
"Zein gara g u ? " galderari em an d io ten erantzunak biltzean, hauxe irakurtzen dugu, besteren artean: "In te n ta 
m os un desa rrollo de nuestra fe adulta
entendida co m o fid e lid a d al evangelio,
co m p ro m e tid a con el pueblo, creadora
de com unidades. D eseam os ofrecer
una a lterna tiva de Ig lesia";
H irutara edo, bil genezake aurtengo
Batzarrearen asmoa eta helburua,
horretarako deian agetzen denez: Kris
tau Elkarteon egoera ¡kustea; 2. Elkarteon esperientzien elkarretaratzea eta

b eren e lk a rte b iz itz a re n esan gu ra
aztertzea; 3. Herrian eta Elizan duten
lekua argitzea, eta Eliza h errita r baten
bila beren etorkizuna pentsatzea.
A u rte n g o B a tz a rre a re n a rd a tza ,
Elkarteen artean a urre tik egindako
galdeketa eta jaso riko erantzunen b ildum a izan da. H orien inguruan eratu
da Batzarrearen egitarau handiena,
taldekako elkarrizketa eta azterketa
bezala eta g uztie kiko batzarre bezala
batez ere.

BEREN NORTASUNAREN BILA
Kristau Elkarte herrita rra k ez daude
gaztelutan sarturik. Ez d ute gazteluko
segurantziarik. Elizaren eta gizartearen
—eta Euskal H erriaren— burruken itsasoan sarturik, etengabeko zalantzan
dabiltzala d irud i. Ekaitza aukeratu
dute, seguru asko.
Krisia età bilaketa dira Kristau
Elkarte herritarren hitzik e ra bilien eta rikoak. Elkarte bakoitza etengabeko krisian bizi ohi da: eta krisia ez da izaten
g ehienetan azaleko te n ts io re n b a te tik
datorrena, Elkartearen fu n ts a k eta o in harriak astintzen direlako baizik. Eta
behin baino gehiagotan Elkarkideren
batek utzi egiten du Elkartea, edota
kristau fedea bera. Behin baino gehia
g otan, ekaitzaren indarrez, zatikatu eta
desegin egiten dira Elkarteak. Bizitza
lasaia età m ote ltasu n a ez dira Kristau
Elkarte H erritarren g iro egokia; alderantziz, m ote lta su n a k eta lasaitasunak
b eroriek ekarri ohi d ute sarritan sakoneko krisia.
Krisiarekin batera, eta horren irte n bide bezala, Kristau Elkarte herritarren
jokabide ia etengabea, bilaketa da.
Bilaketaren grina d utela dirudi. Kristau
Elkarte herritarren giroa ez da izaten
fede m odu batek em an ohi duen segurantzia eta "k ris ta u o h itu re k " eskain-

Krisialdi, zalantza eta bilaketare
ta rtea n, beren nortasuna baieztatuetT
fin k a tu nahia nabarmena da
Elkarte herritarren artean.

ELIZA HERRITARRAREN ALDEKol
BURRUKA

Elkarteon segurantzia, ordea, Eban
jelioarekiko, Herriarekiko eta gizartea
rekiko aitortu eta bizi nahi luketen|
zintzotasunean dagoela dirudi. Elia Don
instituzion ala ri buruz tirabira
il andere
rrean bizi dira sarritan: Ez dute "llukant
zio fin k a tu a k ematen duen segwaiJ*
tzia. H orregatik Eliza herritar bate
esperantzan edo, jarri ohi dute bera
Kai
"se gu ran tzia".
Kristau Elkarteok ez dute EÌizii ™ J
bazterrekoak izan nahi, ez eta "noia * ^
b a ite k o " Elizaren izena hartu nalii Meta
Benetan Eliza, Kristoren Elizakobezal tiesLa:
aitortzen dute beren burua eta horixi ten
aitortzea eskatzen diote Eliza institu
zional eta ofizialari.
|k!: eto:
G asteizko Batzarrean emanzenhi á b
tzaldiak bere m uina bezala hauxeera-J ipiizak
b ili zuen: "Z e r da Eliza izatea". Elizf
tlikant
instituzionalarekiko tirabiran eta Elia
taek Et
"h e rrita rra ri" buruzko esperantzan
á ids
b eren e liz ta rta s u n a definitzea et
argitzea dute agian egitekorik nai
siena Kristau Elkarte herritarrek, beren|oeiraki
His
nortasuna argitu eta finkatu
dabiltzalarik. Horrela argituz joangd i<Kam
da, baita ere, "Eliza herritarrari" buruz tizituz
ko esperantza bera, bai eta horretara fen e
ko Elkarteon egitekoa eta burruka ere, (tab, Et
Iruditzen zaidanez -eta Elkarteen
i.|[frtson¡
barruan eta artean behin baino gehia
Nil
gotan egiten den kritika da hauxeben
Kristau Elkarte herritarrak kezkaW

dabiltza oraindik beren nortasunanJnrakun
beren barruko krisiei eta beren izae^llJJi.eli
eta jokabideei buruz. Sarriegi autoaz
terketa, autokritika eta autosatisfaziOmJnt,
b ih urtu ohi dira Elkarteon batzarrea )2^
H erriaren, gizartearen edo ^izar®luera j
arazoak objektibatu beharra dau ae
uste dut. Hurrengo urteko Batzarreko, gai objektibo baten estud'° ' k .,
azterketa gisakoren bat plan
.«
beharko litzateke: Euskal Her[|aa f ° n:
Gizartearen edo Elizaren arazoo |
, lka
boren bat, b e re n fedetik eta Eban] rak ag,
tik aztertzen saiatzera pasa be ar oratu
Elkarteok.
ej aid
"Zein gara gu” , izan da au
rona ^
galdeketaren lehen puntua. °
penali
tu, noia aztertu, noia konponbi
Herriaren, Gizartearen edo
.
halako edo honelako ar‘JZ° a’
a ■
tsu planteiatzen hasi behar dit>
Elkarteok beren batzarreak.
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