"Berri ona" etorri zauku
II.-JAINKOAREN ERRESUMAN SARTZEA: BATEIOA
Arnaud Erdozaincy-Etchart
— Prantziskotarra —
«BERRI ONA» aditueta eta gure gogo-bihotzetan hartueta, ikus
dezagun nola den sartzen Jainkoaaren erresuman, haren bizi ederraz
gozatzeko, ikus dezagun Jesu-Krixtoto'k guretzat asmatu eta jarri izan
duen Bateioko Sakramendua ZER
den eta NOR egiten gaituen. Bateioa da Jainko Aitaren seme eta
alaba, Jesu-Krixto'ren haurride, Izpiritu Sainduaren egoitza eta Eliza
Ama Sainduaren haur egiten gaituen Sakramendu baitezpadakoa!
Zerurat joaiteko punduan, bere
inguruan Jesus'ek bildu zituen be12

re dizipuluak eta erran zioten:
«Zoazte mundu guzian barna eta
Ebanjelioa predika zazue kreatura
guzjieri. Nork ere sinetsiko baitu
eta bateiatuko baita, hura salbatuko da; nork ere ezbaitu aldiz sinetsiko, hura galduko da». (Mark,
26, 15-16.)
Geroztik, mi mila urte liotan,
Eliza doa bere mixionea kunplituz,
Jesus-ek utzi erakaspen eta manamendueri jarraikiz. Bi mila urte
hotan, Elizak Bateioko Sakramenduadua eskaintzen eta emaiten diote
«BERRI ONA» aditu izan dute-

neri eta «BERRl ONA» -k hunkiturik Jainkoaren erresuman sartu
nahi duten guzieri, Bateioak beigitu sararazten Jainko Aitak bere
Semearen HERIOTZE-PIZTEAN
eraiki erresuma berrian.
Bada oroitzen zauku Jesus'ek NiNikodemo'ri egin solasaldia: «Egiaz,
egiaz erraiten dautzut, nehork ezin
duke Jainkoaren erresuma ikus,
non ezden berriz sortzen... nehor
ezin ditake Jainkoaren erresuman
sar, non ezden uretik eta IzpirituSaindu'tik berriz sortzen». (Joanes,
3,3, eta 5.)

Zer atsegina haur baten sortzea
familia batean! Aita-Amek ikusten dute haur sortu berri hortan
beren amodioaren fruitua: nola
ezdute beren amodioaz inguratzen
eta berotzen! Nola ezdute orduan
hobeki ulertzen beren gizon biziaren baliotasuna, ikusiz beren batasunetik sortu haurra, beren odolaz
hazi bizi berria !
Ezda aski gizakizko biziaren
emaitea. Girixtino kartsuek ba-dakite gizonak ba-duela beste bizirik,
ba-dela Bateioak emaiten duen bizi berri bat: graziazko bizia. Jainkoaren bizia !
Bateioko Sacramendua ezda formalitate bat, asurantzen hunditzeko bete behar ditugun formalitateen bezalakotsu zerbait. Ezda ere
haurkeria zerbait. Haur sortu berri

bat familia girixtino batek bateiatzerat ekartzen duelarik, urats haundi bat egiten du, urats serios bat,
ezen haur ttipi horrentzat Bateioko eguna bere biziko mementorik
haundienetarik bat beita. Bateioa
sortze berri bat da: Jainkoaren bizia dauku Bateioak emaiten eta
Jainkoaren erresuman gaitu sartzen. Bateioa egiazko sortze berri
bat da: bekatuzko mundutik idokitzen gaitu eta graziazko munduan
sartzen. Bateioak gizon berri egiten
gaitu: egiten gaitu girixtino, erran
nahi beita KRISTO'RENA.
Horra Jesus'ek zer nahi izan duen Bateioko Sacramendua guretzat
asmatzearekin. Bateioak gizon berri egiten gaitu Jesus'en HERIOTZEZE-PIZTEAN: gizon berri bezala
behar beitugu bizi izan gure bizi
osoan: ez noiztenka, bainan beti,
Jesus'en izpiritua ezarriz gure gogo-bibotzetan, Bateioaz geroz Jesus'en baitan josten gaituen fedeaz
argituz gure biziko harat-hunat guziak. Jesus'en eta Elizaren izenean,
Apezak egiten dituen jestuan eta
erraiten dituen otoitzen medioz, gizon bekatorosa Jesu-Krixto'ren gorputzeko menbro bilakatzen da,
Jainkoaren grazia beharko duela
geroan girixtinoki bizitzeko. JeJesus'en menbro bezala agertzeko.
Jesus'ek bere HERIOTZE-PIZTEAN ardietsi daukun Jainkozko
bizi berrian partt hartzeko, girixtinono berriak Jesus'ekin bat egin behar du, bere egun guzitako bizi
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hortan, maiz oroituz Jesus'en sakrifizioaren gatik dela abiatu irustasunerateko bidean. Jesus'ek erraiten dauku: «Nor ere nahi beitzait
ondotik etorri, harek bere buruari
uko egin bezo eta bere kurutzea
harturik jarraik betik». Ardura
oroitu behar dugu beraz Bateioaz
geroz Jainkoarenak girela eta ezdugula gure buruaren arabera ibili
behar, guhauren gisa, guhaurek
nahi gjnduken edo iduritzen zaukun bezala! Ezdugula guhaurek
moldafu mundo hetsi batean bizi
izan behar, bainan bai Jesus'ek bere HERIOTZE-PIZTEAN eraiki
izan duen mundu berrian, Egun
batez, zeruko erresuman, Jainkoaospean nahi balin ba-dugu parte
liartu, oraidanik egun guziez bear
dugu bizi izan Bateioan Jesus'ek
emaiten daukun bizi berri horrek
dauzkan eginbideen eta obra guzietan girixtino izan eta agertu.

Bateioa ezda bakarrik gure bekatoros kondizionetik idokitzen eta
bizi bcrri batean sortzen gaituen
Sakramendu bat. Jainkoaren ganik
heldu den argiaz betetzen aaitu
oraino Bateioak, ezen FEDEA
emaiten beitauku.
Zer diozu eskatzen Jainkoaren
Elizari, dio Apezak galdegiten baleiatzekotan denari? FEDEA. —
Zer emaiten dautzu Fedeak? BEBETIEREKO BIZIA.
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Gure bizi guzia argituko duen
Fedea Bateioak dauku emaiten.
Fedeak dauzkigu ulertarazten JaJainkoAitak gure salbatzeko ibili
amodiozko uratsak, gure saindutzeko Jainko Aitak egin eta egiten dituen obra miresgarriak. Fedeak
dauzkigu beti hobeki sesiarazten
Jesu-Krixto'k eman erakaspenak.
Fedeak gaitu argitzen gure egun
guzitako eginbide eta uratsetan.
Fedeak dauku emaiten Jainkoaren
alderako eta gutarteko eginbideen
kunplitzeko behar dugun indar.
berezia. Fedea, jainkoak eman dohain haundi bat delakotz, arta
haundi batekin behar dugu entsegatu fede horren beti ereberritzerat eta hazterat, Jesu-Krixto'k hortakotz asraatu ela egin izan dituen
beste Sakramenduen medioz, bereziki Fexiitentziako eta Gorputz Sanidukoinduko Sakramenduez. Nola beita
gure gorputza ahultzen... Nola
beita cmeki-emeki peritzen ez balin ba-zaio beliar zion jatekua
emaiten pizkortzeko eta indarren
ereberritzeko, hala-hala gure Fedea
ahultzen eta peritzen da ezbalin bada Sakramendueri esker ercberritzen eta hazten.
Elizaren izenean FEDEA emaneta, Apezak ura ixurtzen du bateiatzerat jina denaren buruaren
gaineati, erranez Jesu-Krixto'k galdegin bezala: «Bateiatzen hut Aitarentaren eta Semearen eta Izpiritu
Sainduaren izenean». Orduan JeJesus'ek berekin hartzen du bateiatu

berria, bere biziaz eta indarrez betatzen. Bateiatuaren buruaren gainean ixuri urak erakusterat emaiten dauku nola duen Jesus-ek haren arima garbitzen bekatu orijinalatik eta beste bekatu guzietarik.
Ordutik harat, bateiatua denak Jesus'ekin bat bebar du izan debrua-

ri ezetz erraiteko, debruaren kontra ereman beharko duen gudukan
azkar izaiteko. Jesus-ekin beharko
dut izan eta agertu, saindulasunerateko bide dorpean, sekulan etsitu gabe. beti aintzina joaiteko.
Donapaleu'n 1960-ko Abendoan.

LABAYEN (Antonio Maria): Jokua ez da errenta. Komeria iru ekitaldietan. Kuliskaka sorta (41-42). Itxaropena argitaldaria. Zarautz'en, 1960
Euskal-antzerti txiroan ezaguna dugu Labayen jauna. Ez du, ezta gutxiagorik
ere, oraingo au bere leenen lana, ezta onena ere. Izenpekoak dionez, komeria dugu,
baiña erriaren erarako komeria, antzerki denak baidira berarentzat komeri.
Bijoa aurretik oar bat: idazki au ikusi ta entzuteko egiña da ta kritikalariak
irakurri egin du bakarrik, ta irakurpcn oni lotuko natzaio, ez baidaukat bestela
egiterik.
Erritar «komeriak» gora-beera, gaurko au drama da. Dramakizun garratza du,
joku-galbidean ondatutako baserria ez baida komerietarako antzoki egokia. Gai
jatorra, ta Euskalerrian, zoritxarrez, beti egunekoai. Baiña orlik aurrera bide gutxi
egin duela esango mike. Gaiak ba-zekarkien borroka-griña bat; baiña inguruko
maiteminduen eztikeriak ta Anabixentaren, etxekoandrearen, aiurri epelak agortu
egin du drama-iturri ori. Tamala! Ezkongaiak, edo ezkongaigaiak, «ongi» irtetzen
dira; denak ezkonduta ez bada ere, esperantza onarekin beiutzat. Ta ainbeste gazte
ta zaar —neskazaar ta mutilzaarrak ere ba-dira-ta— poz gozotan dabiltzala, zergatik jokoaren ondorio gaiztoz gere buruak samindu? Gaiñera: maitemindu oien
«maite!» ta «pa!» gozoak ezineramanak dira, zindotasungabeak. Ta ez diot au
moral aldetik, ez bainaiz emen ortan ari, antzerti aldetik baiño. Ala ere. esan dezadan berriro: nik ez ditut ikusi la entzun oiek guziak, irakurri baizik, ta au teatrokritika baterako bide kaxkarra da.
Amaituaz. Nere iritzi apalez, maitemindu oiek kcndu ta joku-griña ta borrokak
bizitu bear dira emen. Labayen jaunak ori baiño geiago ba-dezake ta egingo du
noski, izau ere gaia apartekoa baidu drama bikain eta ikusgarri bat borobiltzeko.
Gure antzertiak gai biziak bear ditu, egunekoak, eta oraingo au oietakoa da: zergatik ez atera duen zumo dena?
Barka bezaizkigu Labayen jaunak drama eder bat osatzera bultzatu nairik esan
dizkiogun auek. Ekin eta jarrai!
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