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APAIZAK
"Apaiza" izan da Sinodoko leen : tezke apaiz; Bcrcn errietan apaiz
liaUarrctan erabiUitako gaia. As- ezkondnen premiarik ikusten ez
ko itz effin dute Gotzaiek. Bear dutcn (iotzai-Batzarrak, pentsa eta
«ada geiffitxo. Alperrikako mintza- ontzat ar bemte, bercn errietarakctak opa.ro oi dira Batzar Nagu- ko apaiz ezkonduak nai izatca,
sictan. Jardun oien bildumen eta
beste tokietako Gotzai-ISatzarrak;
Iaburpena laster amaitua izanjjo guztiz egoki bai zaio pluralismoa
*]a. Gero puntu batzuetan artu gaur egunean Elizari" (Alfrink,
bearrezko erabakiak jasoko dira, Hoi^ndako Kard.).
eta Sinodo ko Gotzaien bozen Iti"Gure artean kristau presentzia
tartez, azkcn erabakiak artu Gu- ager dcdin, apaiz katolikoei, beazia, azkenik, Aita Santuaren cs- rrezko zaigu Luterotar Artzaiekin
kueian geldituko da; onek baitu alkartzca; l-'^kondutako Artzai ocn
azken itza.
cspiriiu bizitzak apaiz katolikoencn
Apaizen etorkizunari buruz, al- iabidiarik ez du. Beren cmazteak
daketa aundirik izango otc Sino- dituzte askotan laguntzallcrik onedoaren ondoren? Ofizialki gerora iiak. Parailia bizitza geicuctan bcsgauzak argituko dira. Kitartean ez teentzat excmplo on d a Guk, kadaude lo Periodisten begiak, eta toliko Gotzaiok, gore apaizen banaiz cta bcti egiazkoak ez izan kardadea begicn aurrean dugu eta
aalegintzen dira berriak jasotzcn. gure gizaza arazo onck kezkatzcn
Periodisten artean darabiltzaten gaitu" (Gran, Oslo-ko Gotzaia).
zurru-mumiak, ez dirudite guztiz
"Gotzatari dagokio Jainko Erriak
pozgarri aurrelarientzat. Hcnri Fes- bear duten aiña apaiz egitea;
quet-ek Lc Monde-ren zionez, gizon Apaiz-eskasian, leen erantzukizuna
ezkondoak ez dute apaiz izateko Gotzaiarena da; Jainko Erriak erc
eskubidcrik iritxiko. Gotzai geicbadu eskubide bear dituen aiña
nak ezezkoan daude. Sinodoa amai- apaiz eukitzcko. Egiazko kristautuz dijoan bezela, isten eta estu- taldea Eukaristi aldare inguruan
taen ari dira Gotzaien pentsaerak sortzen da. Eukaristi goserik gabe
gai onetan. Bozetarako gertuko di- izateko eskubide du Jainko Erriak.
tuzten puntuak bitan bilduko di- Eskubide du Kristok bere crriaretuzte: ApaizgintzJiri dagckion teo- kin Eukaristian alkartzeko. Apaiz
loji dotriña eta praktikazko era- ezkonduct eskcr, EukarLstia opabakiak.
rogo eta ugariago izango du JainTeoioji aldetik ezkonduak apaiz- ko-erriak. Orregatik ezkon gabeko
tu ditezkeeSa, errczki onartuko du- apaizen bokazoak gutxitu egingo
te Golzaick, gaurkoz ordea, prak- diraia? Ez orixc; batekoz bestera
tikara, apaii'. ezkonduak ez dirala gertatu bcar du: Eukaristia egikomeni, crabakia szaugo da; oek teko zenbat eta biltoki ugariago,
dirudite beintzat Erroman jasota- orduan eta bokazio geiago, batez
crc eakon gabckoen bokazio sako azken impresioak.
kratuak. Ez dezagun aaztu, bereziki
maite zaen J u a n ez Pedro, giAPAIZ EZKONDLRIK EZ
zon czkondua baizik, izan zala
Kristek berc Eleizari jarri zion
Ezetz diotenek, bcren arrazoiak oiñarria
( S u c n nens Belgikako
dakazkitc. "Gizon ezkonduck apaiz- Kard.).
tu arren, apaizetarako bokazioak
—0O0—
ez lirake gcituko. Diakono ezkon.\paizen bizitza cta etorkizuneduen csperientzia aurrez obekiago
ezagutu ucar dugu" (IIenriques Ca- rako zer balio izango ote du Sinodoak? Teoloji aldctik, bear barakasko Gotzaiak).
da, aberatsago egingo dute apaiz"Apaiz asko eukitzeari ez diogu
begiratu bear; apaizeu ontasunak gintza.
Praktika aldetik, Zer? Erakun"Cua!idades)
dira
interesgarri.
Amabi aukeratu zituan Kristok. de-instituzioetan aldaketarik izanGutxiri dagokio apez izatea (Bra- go ote? Estrukturak leenean geldituko ote? Garrautzi aundiko essilgo Kard. Araujo).
"Sortaltedo apaiz ezkonduen es- truktura aldaketarik ez baietorkiperientzia ez dirudi aiñ ona; be- gu Sinodototik, beldur naiz aurreren familietako gora beerekin kcz- larien etsipen eta desesperazioarckatuta arkitzen dira" (Zeilangtt k'm. Aurrclari-aurrelari diren asko
oJa mintzo dira: "Gaurko crakunCorray Card.).
"Apaiz guti izateak baditu beste deak cz d-jte balio gaurko munsoluzio-bide: S.atko.-Ji kontzicntzia durako; porrokatu bear dira; gaur
erabcrritzea... emazteluen cskuetan egunean estruktura i>arructan cv
cre apaiz-mininterio batzuek utz kitzen diranek, cz dute almenik aldaketarik egiteko. Klizaren oi.eradit-ezkc'* (Poma, Italiako Kard.).
"Ebanjelioaren
berri emaiileon ko ^izpitik gora, geuk asi be;ir dugu,
gure kontura, erakunde-eJitruzai daude erriak. Apaiy. ezkcuducn
erantzuna diteke: Kzin joan nii- tura bcrriak sortzen".
Leenago naiko ez cla, naaste bosioetara, andrea baitut'* (Yuguesrraste aundiagorik sortuko ote Siiabiko Kuharic Gotzaiak).
nodoaren ondoren Jainko Errian?
Jcrarkiarckin kontatu gabe, beren
APAI2 EZKOXDUAK BAI
gisara, erakundc-cstruktura bcrriak
sortzen ez ote dira asiko kristauApaiz ezkonduak nai dituzten -talde batzuek? Orrela sortuak izan
Goizai tatzuen iritziak dtjoazkizu
ziran comunidades de bases deriondoren:
tzaten kristau-taldeak. Gaur taldc
"Apaizen ezkongetasuua geigi go- ock guziak ez dira kondenagarri;
ratzen badugu, beeratuta uzten du- kondizionamentu batzuekin, Jerargu ezkontzako Sakramentua; Oio- kiaren oniritzia ba dute taldc octahat gnrtatzen da Sortaldeko apatz ko askok; G urc artean crc, lanezfounduekin; sinismen eta oitura
tegietan ha dira apaiz langille;
©Besa zerbitzari zintzoak izanik, Gotzai-baimenik dutenik cz dut
beren apaiz lana gutxietsi eta mes- uste; baiña esnerientzi bezela bcpreriatnta uzten dugu" (Meouchi giratuaz, ez ditu gaitzetsi Gotzaiak.
Cardantiokiako Patriarkak}.
Dirudianez, ogei Gotzai baiño
•"Xcknan Iekuko apaiz bcar aun~ geiago dira apaiz ezkonducn alde.
diari begiratuta egoki Iitzake gizon
Sinodoaren czezkoa jaso, eta geezkonduak
apajzteko
eskubidea ro, bcren barruak orrela aginduta,
ematea Nazio bakoitzeko Gotzai FJizaren oncrako, beren lurraldeBatzarrari (Confcrencias episcopa- etan gizon ezkondu batzuck apaizles) Eskabide oni uko cgiteak on- tuko balituztcke, zcr gcrtatuko ote
doren latzak lekazke. Eliza here Iitzake Klizan? Erromako kondenaeraknndeetan (Irtstituziotan) beti zioa? Elizatik kampora jaurtiki
bat, alifatu eziññezko agcrtzen zai- orrelako Gotzaiak? Edo, paseak
gu. Apaiz ezkonduekin ez da tiki- pasa esperientzia egiten dan bitartako sinisanena, ez eta ezkontza- tean, Itxoin...? Azkenengo au nos-ezaren ttalorea cre.. Jaunaren Erri- ki, ncre ustetan.
aren onerako izango litzake aldaBaiña, gauden zai; aurretik jaIsedbft ao™
(aSalasia-Singapur'eko kin ditzagun Sinodoaren azken eraCLaiñn Crotzaiak).
bakiak eta ondorcn ikusi aal izan;"%MSZ *4a artexta apaiz ezkon- go ditugu Jainko Erriarcn reazioak.
' .sgffise£-E TirgBifTTirVgnV zañ&iola EliArostegitar Jokiñ
i » ere izan di-
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Zalantzatan
dagoen apaiz ez-ezagunari
idazten
diozu. Ez naiz zuretzat
ez-ezaguna.
Zalantzantan
ere ez
nago, zalantzak
izanik
ere. Halere.
erantzun
eginen
dizut.
Hasiera
batetan,
puntuzpuntu
nire
akordioak
eta desakordioak
agertuz
egitea
pentsatu
nuen.
Baina luzeegi
aterako
zen beldurrez,
nahiago
izan
dut
hiru-lau
puntu
hartu, horietan
zure
pentsamentu-lerro
nagusiak
(apaizari
buruzkoak,
noski)
bilatzeko
esperantzan.
Abuztuaren
7an, Le M o n d e egunerokoan,
Maurice
Druon
Elizaren
aldakuntzarekin
sartzen
zen,
garaiaz-kanpo etorriaz
gainera
kaltegarri
zela erabakiaz. Salaketa
indar
berarekin,
zu urriaren
17ko Z.A.n
(*Zalantzatan
dagoen
apaiz
horri>)
apaizarekin
sortzen
zara. Apaizarekin
baino gehiago
apaiz
«berriarekin*.
Eta b e r r i izateko modu hori ez duzu inolaz ere onartzen:
deus
berririk
ez dagoelako
hor,
alde
batetik:
eta bestetik,
hori bere apezgoaren
saldukeria
delako.
Labur: zuk apaiz berriari
salatzen
diozuna
(eta
berarekin
gaurko
teologiaren
mugimendu
nagusi
bati),
bere fedegabezia
da.
Ez nago zurekin. Gizonaren soluzioa
politika
mailan bilatu nahi dugula diozu. (Politika
hitzarekin,
oker
ez banago,
zera ulertuz
alegia,
errealitatea
ez haintzat ez ontzat hartzea
sozialaren,
ekonomikooren
eta
politikaren
mailan
ez bada, trazendentzia
guzia
baztertuz.
Ez ala?). Holako
apaizak, hor aipatzen
duzun
emakume
horren
antzera,
nahikunde
metafisikoari
erantzun
politiko
bat ematen
bide
dio. Eta
noski,
hori egitearekin,
apaizak
bere
eginkizuna
traizionatu
egiten
du, bere
mezua
hustuz,
funtsean
trazendentziari
uko egin
ohi
diolako.
Eginkizuna
traizionatu.
bai; baina ez hori bakarrik;
bere
izateari
ere
saldukeria egitea da horri zure iritzian. Ez da egia.
Trazendentziaren
izenean
debekatzen
diozu
zuk
apaizari
politika
egitea.
Elizak
ez. Elizak
«politika*
apaizari
deskonseilatu
(edo galerazo)
egin
dionean,
batasunaren
izenean
Izan da. Batasunaren
eta
gizonen autonomiari
zor zaion begiramenaren
'tzeea.
Apaizari buruzko iritzi oso desberdina
dago hor
sustraian.
Bestalde,
ez dut ikusten
trazendentziaren
eta politikaren
artean
zuk ikusten
duzun
horren
haserre
elkar-ukatzailerik
dagoenik.
Eta egonda ere, nork
uka
lezake politika
alorra ere maitasunaren
hesparrua
denik? Maitasunaren
dimensio
hau aurkitu berria
da,
gure
artean.
Eta nik bezain
ondo dakizunez,
aurkikundeak
baikor, baikorregi
bihurtzen
du gizona,
alderdi bati
oro-tankera
emanaz.
Psikologia-Iege
ezagun
honekin
ez
dut zenbait
gehiegikeria
(?)
justifikatu
nahi. Federik-ezaren
problemarik
ez dagoenik
ere ez
diot, baina fedearen eskabide
bezala
ikusten
duela
gaurko
Teologiak
politika-lana
ukatzea,
astakeria
litzake.
Beste momentu
batean, zure iritzi osoa bildu nohirik, ondorio
honetara
iristen
zara:
Apaizak
mundutarrago-elizak
hutsago.
Baina. biok krisi nagusiago
baten ondorio
bezala
hartu
beharrean,
apaizen
jokabidea elizen
hutsagoaren
kausa bezala jo duzu. Harriturik utzi
nauzu,
oraingoan.
Lehendik
aski
bekatu
ez bagendu bezala. bat
gehiago'.
Puntu
honetan
axaletik
zabiltzala
uste
dut.
Guziok ikusten
eta komentatzen
dugun
deskristautzearen
(areago
sakramentuak
uztearen)
zergatiak
eta
laguntzaileak
askoz
ere ugariagoak
eta
mila
bider
sakonagoak bait dira. Erlijioaren
soziologia
mintzatzen
den
edozein liburu aztertzea aski da horretaz
jobetzeko.
Azken aldi honetan
irakurri
dudan liburua
(H.
Carrier

eta E. Pin-en *Essais de sociologie
religieuse»)
luzaz
mintzo da fenomenu
honetaz.
baina zure iritzi horrek
beste nunbaiten
du sustraia. Zeren-eta,
oso oker ez banago,
Sekularglntzaren fenomenuak
gure artean izan ,duen
eragina,
negatibua
da ia osoki,
zuretzat.
Gure
sekulargintza,
zure ustez, «egokikeria,.
errazkeria,
oportunismoa»
da
(Elsa Scheelen,
191). Eta leku berean,
horren
oinarria
ere
ematen
duzu:
*Ezin
frakasoaren
gurutzea
jasotea,
munduan
garaitu
nahia».
Hona apaizen mundutartzearen
arrazoia. Segur
ahal
zaude, hain segur?
Kanpotik
ikusita,
hala izanen
da
agian, Ez dakit. Segur egon, barrutik
ikusita
ez dela
hola. Fedea, gizon historikoak
bizi behar, du, ez gizon
abstraktoak,
Gure
kasuan,
gaurko
gizonak.
Guztiok
dakigu gizon modernuaren
pentsa-eta
bizi-moldeak
ez
direla
atzokoarenak,
gutiago
heregunekoarenak.
Fedea bestalde,
gizakumearen
historia,
kultura
eta gizarte
koordenada
eta
kondizionamendutan
hezurmamitzen
da. Hori
dela-ta,
Sekulargintzaren
Teologiak
(orobat,
pastoralak),
gaurko munduaren
eta
gizonaren
heldutasun
maila haintzat harturik, gizon moderno honi zor zaion
fede
hori
eskaini
nahi dio. Eta
bide
horretatik,
ez goaz, zuk salatzen
duzun erara
fedea
«ulergarriago»
eta
«baliagarriago»
egitera;
posible
egitera baino. Bai, entzun nahi duen hori eskaini
behar
zaio
gizonari,
baita
baita : ere
ENTZUN
LEZAKEAN
ERABA.
Beste
puntu
bat.
Apaizari
buruzko
zure
iritzia,
gaurko
Teologiaren
iritzitik
baino
Graham
Green-en
liburuetatik
hurbilago
ez ote dagoen
pentsatzen
nago. Testamentu
Berriak
aditzera
ematen digun
apaiza
ez da gizaki sagaratu
bat. Beraz, bere egoera ez da
aparte egotea,
«lien
de communion»
izatea
baino
(ikus
J. Moingt:
«Pastorat
et célibat»,
in
Etudes,
t. 335). Horrela
uler daiteke,
fedegabezia
aipatuta
baino hobe, apaizari buruzko gaurko problematika
ugaria.
Zuk apaiza
trazendentziaren
aldarrikatzaile
bezala
nahi duzu. Ongi da. Baina kasu
Kristianismoa
ez bait
da unidimensiokoa.
J. C. Barreau-ren
hitzekin
esateko («Qui est ieu?
liburuan,
nik uste), hiru
dimensio
ditu Kristianismoak:
gorakoa,
aldamenerakoa
eta
barnerakoa.
Hiru, ez bat. Historia-une
batetan,
hau
edo
bestea
azpimarkatzea.
bidezko
iruditzen
zait.
Nire ustez, kristau
apaiza erlijio-gizon
bezala
hartzen duzu fede-gizon
baino areago. Baina apaiza,
ezer
bada, Jesukristoren
jarraitzaile
da. Eta Jainkoa
gizon
egin zanetik,
trazendentzia
eta enkarnazioa,
dialektika gisa. biak
aurrera
eraman
behar
dira.
Ez
dute
elkar
ukatzen,
elkar
osatzen
baizik.
Gainera,
zure
Absolutoa,
gure Jainkoa
dela sinistu
nahi
nuke.
Eta amaitzera
noa. Defentsiban
gaude.
zuretzat.
Elsak
zure
Pierre
Meunieri
bere
izana
aitortzeko
ausardiarik-eza
salatzen
dio. Berdin zuk guri.
Herabe
gara, lotsaturik
gaude,
oiloturik.
Eta hemendik,
gure
federik
ezaren eta gutiaren
ondorioa
ateratzen
duzu.
Larresoro,
defentsiba
gehiegi
ikusten
duzu
bazterretan.
Eta zure
iritzizko
defentsiba
horren
neurri
bakarra
zergattk
do fedea?
Norberaren
izaerak
eta
(eman
dezagun)
heldutasunik-ezak
ez ahal du
zerikusirik?
Agnostikotzat
duzu zeure
burua.
Bcraz
kanpot'tk
ikusten
gaituzu,
cta konturatzen
naizencz,
oso
kanpotik.
Besterik
gabe agurtzen
zaitut.
Puntu honetan
irizkide ez bagara
ere, adiskidetasunean
jarraituko
dugulakoan,
Joan
Mari
Torrealday
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