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Badut nik kezkarik.
Ez ote gara, politika medio, «distraitzen» ari. Aldcrdien politika honetaz arduraturik, artega eta urduri, gabiltzan bitartean, kapitala ihesi doa, prezioak gora, lana eskastuz, langabezia hedatuz,
pczeta desbalioztatuz. Erteforma fiskala ete, gcrorako utzia dagu.
Beldur naiz,
Ez ote gabiltza axalean? Ez, noski, politika axaleko eginkizuna
delako. Baina badut nik susmorik, Politikari (letra handiekitl)
baino atretatsuago ez ote gauden politik munduko «izkirimirici».
Beldur naiz politika ez ote dugun albiste, berri, gcrtakari, eta
esaldi mailan soilki ulertzen. Eta analisiak, azterketak, programak5
Ekonomia arazo teknikoa dela sinestatazi nahi ligukete batzuk. Teknokraten lana, beraz. Norbaitek esango lukeenez, setioegia da ekonomia teknokraten cskutan utzi ahal dezagun.
Ekonomia, atazo teknikoa ez baino politikoa da. Sakonki politikoa. • ]oan Larñnaga.

Euskal Eliza: aukera berri bat
Euskal Hetriko Apezpikuek (ez denek) «Euskal Eliz Probintzia»
bat eskatu dute. Euskal Herriko Apaiz askok (berrchun batek?)
«Euskal Eliza» eskatu dute. Zer eskatuko otc du Euskal Herriko
kristau hetriak?
«Euskal Diozesetako apaizen pastoral Lanaren Batcrakuntza»
delakoari buruz mintzatuak dira azken aldian gure aldizkatiak. Ez
dago horretan lazatu beharrik. Baina beharrezkoa litzateke, apaiz
olde, talde edo elkarte horrentzat izen errazago eta erabilgatriago
bat hartzea.
Gabonaldian bere hirugarren batzarre orokorta egin du Donostiako Seminarioan (betrehun bat apaiz?). Aurteproiektu bezala
aztertzeko eta eztabaidatzeko prestatua cta zabaldua zen txosten
bat: Euskal Eliza baterantz.
Mugimcndu bat, bide bat, lan bat ireki nahi zuen; hona hemen nola zehazten zuen helburu nagusia: «Proposatzen ari garcn
lan honen helburu nagusia bauxc da: Euskadiko ktistau herrian
mogimendu bat sortu (sekulat, apaiz, lekakle, lekaime eta apezpikuen artean) Euskal Eliza iriste arren» .
Horrctarako berehalako eta bitarteko helburu konkretuak jartzen zituen aurreproiektuak: Euskal Eliz Probintzia, Euskal Apezpiku Biltzatra, Pastoral Kontzilio euskalduna; euskal apezpikuak
hautatzea, «Euskadiko kristauen biltzarrak tarteka antolatzea, ofizialki eta iraunkorki eraturik».
Helburu hauk lortzcko bide batzu eta eman beharreko urratsak
cre ebakitzcn zituen.
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Aurreproiektua aztertu eta eztabaidatu zen (zoritxarrez oso laburki, inor gutxik bidali bait zituen bere oharrak; eta, gainera,
ohar horik aztertu beharrean, han bertan emaniko eritzi bakattak
hartu ziren gogotan); dena dela, askok ez zuen aurreproiektua
onhartu, eta «berri» bat egitea erabaki zen.
Zcrgatik?
Aurreproicktuak ez du zuzenean Euskal Eliza zer den argitzen,
zeharka eta ukapen bidez bakarrik esaten duena da, euskal Eliza
ez dela lurraldezko eta administralgozko batasuna lortuaz burutzen,
eta are urrutiago «euskal Eliza» horrek are gutiago izan behar
duela beste «nazional katolizismo» bat.
Aurreproiektuak behin eta berriro erabiltzen ditu «herri» cta
«eliz oinharri» hitzak. Herriaren zerbitzari eta herriari atxekia izan
beharko lukc euskal Elizak, Eliz oinharriak eskuhatturik hautatu
bcharko lirateke euskal Apezpikuak, Pastoral Kontzilioan zabalki
eskuhartu beharko luke Eliz oinharriak. Guzti hauk esaten dira.
Baina ez da argi esaten euskal Eliza herritik, oinharritik eraikt
behar dela, benetan hertitarra izan dadin, Eliz Herria izan dadin
aurrcn-aurrenik.
«Euskadi zabalean kristau talde eta oinharrizko elkartcen bateratzea bultzatu»: beste aipaturiko helburuak lortzeko bide bezala
ematen du hau aurreproiektuak. Baina galdetu behat dena zera
da: «Bide» hori ez otc den lehen helburuetako» bat, oinharriko
Eliza euskalduntzcko eta Euskal Eliz aukcra berriaten «oinharri»
eta «bide» bczala jartzeko.
Aurreproiektua cz zen onhattu. Eta Eliz aukera berri batetarako proiektaa eskatu zen, Euskal Eliza hcrritar baten aukera
emango zuena. Apaizen batzarreak lchcn-lehenik argitu beharko
ducna hauxe da: Zer den euskal Eliza eta Eliza herritarra; bestela
hitz hutsak izango dira, ederrak izan arren.
Gauza izango ahal dira apaizak Eliza hertitar baten aukera berti bat eskaintzeko? Gogoan ukan behar da Eliz hierarkiaren eta
instituzioaren aldetik dabiltzala apaizak, nahiz eta oso herrikoi agertu; baina ez da gauza bcrbcra «herrikoi» eta «herritar» izatea. Herriaren FJiza herritarra nahi baldin bada, Eliz herritik sortu beharko du, Bcrak prestatu eta aurkeztu beharko du Euskal Eliz aukera berri hori, tartean apaizak ere dituela noski.
Landuko den aurrcproicktuan «oinharriko kristau elkarteek» eskuhartu beharko lukete oso-osorik eta hasera-haseratik.
Baina... kontuz! Euskal Eliza herritarra nahi dugu; eta ez nonbaiteko (Zaireko edo Madrilgo edo Pariseko) Eliza hertitarra
hemcn. • P, Unbarrett
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