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Aitasantuaren Etorrera

Fededun baten gogoeta
berezkariak
Nik ez dut Aitasantuagan sinesten. Jesukristogan sinesten
du kristauak; eta Aitasantua
haren ministrari eta ordezko
bezala Elizaren buru jarria dagoela sinesten du katolikoak.
Baina era berean sinesten du
behartsuari, zapalduari, espetxeratuari egiten zaion kaltea
nahiz ontartea Jesukristori berari egiten zaiola, eta Horren
izenean biltzen den kristau
talde txikiak tartean duela
Bera ere. Hortik harutza egiten
diren muntaketa guztiak kulturazkoak edo sozialaka izan
daitezke; baina ez dira fedekoak.
Hortik abiatu behar duela
uste dut edozein fededunek,
Joan Paulo II.aren etorrera
dela eta, bere jarrera hartzeko
eta bere eritzia erakusteko.

Joan Paulo II.aren lau
urteak
Lau urte bete berriak ditu
Aitasantu honek. Urriaren
16an -1982koan-, hain zuzen,
aukeratu zuten Aitasantutzarako. Zalantzarik ez dago, urte
horietan ekarri duela Joan
Paulo II.ak berrikuntzarik Aitasantuaren ministraritza betetzeko moduan.
Joan XXIII.ak eta Paulo
VI.ak hautsia zuten Batikanoko itxitura; baina funtsean
eta ia osorik beren Aitasantutza Batikanotik bertatik eraman zuten; noizbehinkako irtenaldiak horixe besterik ez
ziren: noizbehinkakoak; Elizaren historiarako garrantzi handia izan bazuten ere. Gaztel u a r e n a n t z h a n d i a du
Batikanok: Fedea defenditzeko
eta Eliz erreinua administratzeko egina nonbait. Hortxe
giltzaturik bezala bizi izan da
Aitasantua mende askotan.
Bertan hartzen ditu, menpekotasuna eta begirunea agertu
nahi dioten erreinutarrak; horretarako dago gazteluaren
plaza handia.
Aitasantu honek neurri
batez behintzat hautsi egin du
irudi hori, bere mundu zabalerako ateraldiak eta ibilaldiak,
Aitasantutzaren
ministraritza
betetzeko behineneko bide bezala jarri dituenean.
Urrutiko Poloniatik zetorren
Wojtyla Kardinaleak aski ezaguna zuen Batikano, zenbait
Sinodo orokor antolatzeko Batzordearen burua izana bait
zen. Administrazio-aparatu galanta da Batikano; eta herensuge tzar izugarria bezalakoa,
edonondik datorren Aitasantua
irensteko m o d u k o a , hori,
mundu osoko Elizaren fedearen eta disziplinaren administrari soil bihurtzeraino.
Joan Paulo II.ak lortu du
administrazio-burokrazia horren aparatua gainditzea; horrela ulertu behar direla uste
dut kanporako bere ibilaldiak,
eta, neurri handi batez, horien
inguruan bere Aitasantutzaren
programa eratu izana. Horretarako dituen dohain pertsonal

eta psikologikoak ikustea ez da
orain dagokiguna; ez eta norainoko burruka eraman behar
izan duen Batikanoko aparatutik ateratzeko.

Administrazioa eta misioa
Psikologiak, soziologiak eta
kazetaritzak aparte, fededunak
sumatu uste du Ebanjelioarekin kidetasun handiagoa, bere
Aitasantua mundu zabalean
fededunen sinesmena sendotzen eta gizaki guztiei esperantza zabaltzen ikusten duenean.
Misioak definitzen du aurrenik Kristoren Eliza, eta ez Administrazioak. Eta Elizaren buruaren lehen eginkizuna ez da
bere gaztelua zaintzea eta defenditzea, eta bai munduaren
serbitzari izatea. Horregatik
Aitasantu honek Batikanoarekiko lortu duen askapena, Elizaren beraren eta Ebanjelioaren askapen bezala hartzen du
fededun honek. Apostoluek
horrela jokatu zutela uste du;
eta Apostoluen ondorengotzat
hartzen du Aitasantua.
Honeraino behintzat poztu
egiten naiz ni. Aitasantu hau
munduan zehar dabilelako eta
gure tartera datorrelako ere
bai. Ebanjelioaren dinamismoaren seinale iruditzen zait.
Baina fededun kritikoa nekez
gelditzen da lasai inolako seinaletan, bere fedearentzat horiek duten "kontra-seinalea"
aztertu gabe.
Joan Paulo II.aren ibilaldi
horietan nabarmentzen den
Aitasantuaren misiolaritza
modu hori neri ez zait atsegin.
Hiru akats aurkitzen ditut: herritarkeria, liderkeria eta ikusgarrikeria.
Herritarkeria. Herriarentzat
da Ebanjelioaren Berriona, eta
Eliza herritarra beharko luke
izan hortik sortzen den fededunen elkarteak. Baina gauza
bat da Eliza herritarra, eta besterik Eliza populista: Lehenengoan, herritik sorturiko erlijiozko
eta
fedezko
adierazpenak
haintzakotzat
hartu egiten ditu Elizak, abiapuntu bezala; bigarrenean, herria erabili egiten da, gidarien
entzuleria eta txalotzaile bezala. Nere ustez, Joan Paulo
II.ak, bere bidaietako misiolaritza horretan, gehiago joan

beharko luke herria ikustera,
horri entzutera, oinarriko Eliz
elkarteekin hitzegitera, bere inguruan jendolde handiak biltzera baino.
Liderkeria. Edonork aitortzen dio Aintasantu honi gidariaren sena eta dohaina.
Baina kristautasuna ez da
lider-etan oinarritzen eta bai
fededunen elkartean. Kristau
Eliza ez da lider edo gidari
handiren baten inguruko beroaren gain eratzen den mugimendua, eta bai gurutzean hildako
eta
berpiztutako
Jesukristorenganako fedean oinarritzen den elkartea. Elkarte
horien fedea sendotzera eta argitzera etorri beharko luke Aitasantuak; eta hori egiten duen
neurrian baliozkoa iruditzen
zait horren etorrera. Kaltegarria iruditzen zait, ordea, Elizabarruko eta gizarteko liderkeria eta gidarismoa aupatzen
eta sustatzen duen aldetik.
Ikusgarrikeria. Antzerkilaria
izana da Joan Paulo II.a. Eta
horretarako ere dohaina du
nonbait. Ez dago zalantzarik
alderdi horixe atxegin zaiela
komunikabideei; baina kristau
fededun askok egonezina-edo
nabari du guzti horren aurrean, bere fedearen seinaleak
eta adierazpideak jendaurreko
ikuskari eta azaleko zeremonia
bihurtzen direlako. Nik ez dut
uste benetan Aitasantu honek
bere mezuaren antzerkia egin
nahi duenik; eta bere fedearen
sakontasuna eta esperantzaren
tinkotasuna zinez bizi eta lotsarik eta beldurrik gabe
agertu nahi duela iruditzen
zait. "Esperantzaren testigu"
bezala etortzea eskertzen diogu
kristauok. Baina uste sendoa,
edonoren aurrean aitortzekoa,
baldin bada fedea, barru-barruko sentimendua ere bada,
ahalkez gordetzekoa eta edonola ez nabarmentzeko.
Fedearen edozein adierazpen da anbiguo eta adierabiko,
edo anitzeko. Eta Joan Paulo
II.aren ibilaldietako misiolaritza modu horrek ez dio lege
horri ihesegiten. Geure zalantza agertzeko eta geure kritika
berezkaria egiteko eskubidea
dugu gutxienez kristauok ere.
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