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Elizbarrutiko III. Ebanjelizatze-Egitasmoaren 
aurkezpen eta onarpena

Anai-arreba maiteok: Gasteizko Eliza honetan apostoluen oinor-

deko bezala, poztasunez eta itxaropenez onartzen eta aurkezten dut 

Elizbarrutiko Ebanjelizatze-egitasmoa 2018-2022. Elizbarruti osoan 

kontsulta egin eta lanketaren zama nagusia bere gain hartu duen Eliz-

barrutiko Pastoral Kontseiluaren eskutik, argitaratu da Egitasmoa, 

“Salimos al encuentro / Bidera goaz” goiburuarekin.

Jaunak gizadiarentzat eratu duen Salbamen-egitasmoan, une 

historiko honetan, Frantzisko Aita Santuaren aitasantutza-aldiaren 

bosgarren urtean, Gasteizko Elizbarrutiko Ebanjelizatze-egitasmoak argi 

egin nahi du gure eliz elkartean, gure lurraldean eta gutariko bakoitza-

rengan. Jainkoak badu egitasmoa bai zuretzat eta baita niretzat ere. 

Pertsona izatea, kristau izatea, seme eta alaba maite eta kutun izanik, 

Jainkoak anai-arreben mundua eta pertsona bakoitzarentzako misioa 

amesten duela onartzea da. “Jainkoak ez du inor alde batera uzten”. 

Jainkoak denoi ematen digu norbaiten ardura. Ez dago inor bokaziorik 

gabe eta ez da bokaziorik “deitzerik” gabe. Ezinbestekoa dugu anai-

arreben laguntasuna gure bizitzaren zentzuaz jabetzeko. Maitatuz ate- 

ratzen dugu geure alderdirik onena eta anai-arrebek erakusten digute 

zein bedeinkapen daramagun, zein den Jainkoak jarri digun “izena”.

Elizbarrutiko Ebanjelizatze-egitasmoan elkarrekin jardutea apar-

teko abagunea izango da, hemen eta orain, Jainkoak zure bizitzako une 

honetan jarri nahi dituen bidezko azpimarrak aurkitzeko. “Azkenen” 

alde egite aldera, anai-arrebekin elkarlanean aritu nahirik, benetan 

aberastuko dugu geure burua eta, horrek, zalantzarik gabe, elizaren bata-

suna ekarriko du gure lurraldean. Inor ez dago ahal duena baino gehiago 

ematera behartuta, baina gaur egun norberak egin dezakeen ekarpe-

nean asmatzea, “abian den Eliza samariar eta errukitsuko” kide izatea da.
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Jainkoak badu egitasmoa bai zuretzat eta baita 
niretzat ere. Pertsona izatea, kristau izatea, 
seme eta alaba maite eta kutun izanik, Jainkoak 
anai-arreben mundua eta pertsona bakoitza-
rentzako misioa amesten duela onartzea da. 
“Jainkoak ez du inor alde batera uzten”.  

Elizbarrutia, familia bihurtzen da ebanjelizatze-egitasmo berean 

bat egiten duenean; eta askotariko sentsibilitate eta estiloek batasuna 

aberastu egiten dute guztiok bat gatozen lehentasunezko jarduerak 

daudenean. Elkarte bakoitzaren jardunbideak eta aukerak agortzeko 

eta murrizteko inongo asmorik gabe, guztiontzako jarduerak sortzean 

datza, hau da, Elizbarrutiak bere egiten dituen eta aldendutakoen 

ebanjelizatzea eta behartsuenen sustapena ahalbideratuko duten jar- 

duerak sortzean. Aurreko ebanjelizatze-egitasmoei jarraipena emanez, 

garaiek eskatzen dutenari eta une honetan aurrez aurre ditugun beha-

rrei erantzun nahi diegu.

Jaunari bere bedeinkapena eskatzen diot Gasteizko Elizbarrutia-

rentzat eta guztioi ematen dizuet bihotzez eta prestasunez.

 

Estibalizeko Andre Mariaren Santutegia  

2018.eko irailaren 29a Goiaingeru Santuen eguna

+  Juan Carlos Elizalde, Gasteizko Gotzaina

Elizbarrutiko Ebanjelizatze-Egitasmoa
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Sarrera

A.- Ebanjelizazioa da  
Elizaren misio nagusia

“Aitaren etxe irekia izatera deitua dago beti Eliza” (EG 47). Jesus- 

engandik, bere bizitzatik eta bere hitzetik jaioa, Espirituaren eraginez  

bat eginik, Jainkoaren Herria osatzen duten ikasleen elkarte bezala 

aurkezten da munduan (EG 111). Bizi dugun unea kontuan izanik, 

Frantzisko Aita Santuak Elizaren nortasunaren hainbat ezaugarritan 

jarri du arreta: Jaunarekiko harreman sakona, batasuna eta misioa. Eta 

Elizak Jesukristorekin duen intimitateak ‘ibiltaria’ izan behar duela 

nabarmendu du eta komunioak era misiolarian gauzatu behar duela 

(EG 23). Horregatik, dei egiten dio Ebanjelioaren poza guztiei, edozein 

leku eta egoeratan, hots egitera atera dadin. Eta horretarako, Eban-

jelioaren bihotzetik gauzatuko den misiolari bihurtzea eskatzen du, 

Elizan bertan, bere egituretan eta pastoraltzan eta sinestedun bakoitza-

rengan eragina izango duen bihurtzea.

Hitz horien bitartez gogoratu digu Frantzisko Aita Santuak “eban-

jelizazioa… Elizaren funtsezko misioa” dela, bere zoriona eta berezko 

bokazioa, bere nortasunik sakonena (EN 14). Ebanjelizazioa, beraz, 

Eliza ulertzeko ezinbesteko irizpidea da. Eta “ebanjelizatzeak, Eliza-

rentzat, Berri Ona gizadiaren bizigiro guztietara eramatea adierazten 

du eta, bere eraginarekin, barrutik eraldatzea, gizadia bera berritzea 

(EN 18). Eta horrek, aldi berean, hauxe adierazten du: ebanjelizazioa 

“urrats konplexua” dela, “askotariko osagaiekin: gizadiaren berriztatzea, 

lekukotasuna, iragarpen argia, bihotzeko atxikimendua, elkartean 

sartzea, zeinuak nork bere egitea, ekimen apostolikoak” (EN 24). 

Elementu osagarriak dira eta elkar aberasten dute, beraz, horietako 

bakoitza besteetan txertatuta ikusi behar dugu. Horrela, esate bate-

rako, Ebanjelioaren iragarpen argia bezain garrantzitsua da munduko 

zuzentasunaren, garapenaren eta bakearen aldeko konpromisoa, “eban-

jelizazioaren eta giza sustapenaren artean… hain zuzen ere, lokarri 

estuak” baitaude (EN 31).
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Jesukristo da sortua izan den guztiaren, gizadiaren historiaren 

eta pertsona bakoitzaren, Jainkoaren Herriaren eredu eta helburu (ik. 

Kol 1, 12-20)… Baina Jaunaren aginduari jarraituz, bere nortasun eta 

misioa dela-eta, Eliza gure garaiko gizon eta emakumeen “poz eta itxa-

ropenen, tristura eta larritasunen” (GS 1) muinean kokatzen da, denek 

nahi dutelako gizatasun eta senidetasun handiagoko mundua, Jesus-

engan bizi-emaile –eta bizi ugari gainera- (Jn 10, 10) bezala agertzen 

den Jainkoaren borondatearen araberako mundua. 

Elizak, beraz, konturatu behar du bere nortasunak aldarte ibiltari 

edo erromesa[1] eskatzen diola, entzute eta ikaskuntzazko jarrerarekin, 

alde batetik Jesukristoren bizitza eta hitzaren aurrean beti adi egon 

behar duelako, baina “Jesu Kristorekiko adiskidetasunak dakarren 

indarrik, argirik eta kontsolamendurik gabe bizitzea, eutsiko dien fede 

elkarte bat gabe, zentzuzko eta bizitzazko etorkizunik gabe” (EG 49) 

dagokion hainbat anai-arrebari entzutea ahaztu gabe. Beste era batera 

dio Vatikanoko II. Kontzilioak: “Egiteko hau betetzeko, Elizari dagokio 

[1] Ebanjelizatze-egitasmoak hainbat aldiz aipatzen du Elizaren sen 

ibiltari hori. Frantzisko Aita Santuaren esanetan ere, “Elizak Jesusekin 

duen intimitatea, bidean dagoen intimitatea da” (EN 23). Horrela, pastoral 

zerumugatik, Elizaren erromes sena zehazten da, Vatikanoko II. Kontzilioa 

azpimarratzen duenez: “Kristo Jesusengan gu guztioi dei egiten digun eta 

Jainkoaren graziaz santutasuna lortzeko bide dugun Eliza, zeruko aintzan 

baizik ez da helduko bere betetasunera, gauza guztien eraberritze-garaia 

etor dadinean (ik. Eg 3, 21) eta, gizadiarekin batera mundu osoa ere, gizakia-

rekin estu-estu bat eginik dagoena eta honen bidez bere helburua lortzen 

duen; Kristorengan guztiz eraberritua izan dadinean (ik. Ef 1, 10; Kol 1, 20; 

2 P 3, 10-13) […] Baina zuzentasunaren egoitza diren zeru berriak eta lur 

berria heldu artean (ik. 2 P 3, 13), erromes doan Elizak garai honetakoak 

diren sakramentu eta erakundeetan, mundu iragankor honen irudia 

darama, eta bera ere orain erdiminetan intzirika, Jainkoaren seme-alaben 

agerpenaren zain dauden izakien artean bizi da (ik. Erm 8, 19-22)” (LG 48). 

Beraz, Elizaren izaera historiko eta dinamikoa nabarmentzen da, ez baita 

bukaturiko errealitatea. Inguruko gizarte errealitateari adi eta beronekin 

elkarrizketan, etengabeko bihurtze prozesuan eta misioan murgilduta egon 

behar du. Testuinguru honetan egiten du Frantzisko Aita Santuak Elizaren 

misiolari bihurtzerako deia. 

Elizbarrutiko Ebanjelizatze-Egitasmoa
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Sarrera

aldien ezaugarriak une guztietan sakonki aztertu eta Ebanjelioaren 

argitan interpretatzea, gizaldi bakoitzari egokiturik, oraingo eta geroko 

bizitzaren esanahiaz eta bien arteko erlazioaz gizakiek dituzten betiko 

galderei erantzun diezaien. Beharrezko da, beraz, bizi garen mundu 

hau, beronen gogo eta gurariak, eta askotan dramatikoa den beronen 

izaera ezagutu eta ulertzea” (GS 4). Jainkoaren Herriaren nortasun ibil-

tari horrek abian jartzen du Jesukristoren bizia eskaintzeko eta 

borondate oneko gizon eta emakumeekin mundu berria, Jainkoaren 

Erreinua, eraikitzeko misioan bat egiteko. 

B.- Ebanjelizatze-egitasmoa,  
misiolari bihurtzerako tresna

Zerumuga honetan kokatzen da Elizbarrutiko Ebanjelizatze- 

egitasmoa (EEE), Gasteizko Elizbarruti honi bere misio ebanjelizatzai-

leaz jabetzen eta horren arabera jarduten lagundu nahi dion pastoral 

tresna. Egitasmoaren laguntzarekin. Elizbarrutiak aurrera egingo du 

Jesukristorenganako eta bere Ebanjelioaganako leialtasunean, eta 

Jainkoaren Erreinuaren iragarpen eta eraketan, gure herriko eta gure 

garaiko gizon eta emakumeen beharrak kontuan hartuta.

Kristau elkarteko kide bakoitzari dei egiten zaio, bere sentsibili-

tate eta erantzukizunetik, Elizaren misio ebanjelizatzailean lankide 

izan dadin. Tresna bera izatea, baliagarri da geure nortasun eta misio 

bateratua sendotzeko eta suspertzeko. EEEak adore eman diezaguke 

eta eman beharko liguke Elizbarrutiko karisma eta zerbitzu guztiak 

elkartean eta misio ebanjelizatzaile bakarrean txertatzen. Elizbarru-

tian garatzen diren askotariko ekintzen koordinazioa areagotzea izan 

dezakegu xedetzat. Egitasmo hau prestatzea eta praktikan jartzea Espi-

rituak eskaintzen digun aukera eta misiolari bultzada berrirako deia da 

guretzat.
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C.- Elizbarrutiko Ebanjelitzatze Egitasmoa, 
Gasteizko Elizbarrutiaren testuinguruan

Mendebaldeko gizarteak –Gasteizko Elizbarruti hau ere barne 

hartzen du, jakina-, aldaketa etengabe eta burutu gabea bizi du. Sekula-

rizazio-prozesuan murgilduta dago eta, aldi berean, hainbat jatorritatik 

iritsita, hemen bizimodu hobearen bila diharduten etorkinen helmuga 

izan da eta da. Ondorioz, askotariko kulturak ditugu bizikide, aberas-

garri direnak eta, aldi berean, erronka gero eta anitzagoa den gizartean 

bizikidetasuna suspertzeko. Aniztasun hau kulturala da baina baita 

erlijioso eta ideologikoa ere.

Beste alde batetik, Gasteizko Elizbarrutiak eraketa berezia du, 

arabar lurraldeaz gainera, Urduña (Bizkaia) eta Trebiñu (Burgos) ere 

barne hartzen dituelako. Euskal Herriaren barnean delarik, bere 

kultura eta hizkuntzak eremu berean daude beste kultura eta hizkuntza 

batzuekin. Biztanleria, batik bat Vitoria-Gasteizen eta Amurrio eta 

Laudion biltzen da, horiek baitira industria-inguruak. Baina landa- 

eremuak garrantzi handia du gaur egun ere, Elizbarrutian hedatuen 

dagoelako eta berariazko arazoa duelako, hala nola, herritarren 

zahartzea eta despopulatzea. Hainbat udalerritan, gora egin du biztan-

leen kopuruak, baina auzotar berri horietako asko eta asko ez da 

herriko bizitzan txertatu: besterik gabe, “herri-lotegian” bizi dira… 

Sekularizazioak Elizbarruti osoan eragiten du, eta gehiengoak kristau 

elkartetik kanpo sentitzen du bere burua. Elizatik urruntze hau, batez 

ere gazteen artean sumatzen da, eta hori ere erronka da misiolari pasto-

raltzarako. Guzti horri, bokazioen eskasia eta, makina bat kasutan, 

gure gizartean Berri Onaren iragarpena egiteko Hitzaren ospakizune-

rako talde ministerialak eratzeko zailtasuna gehitu behar zaio.

Gasteizko Elizbarrutia ez dago azkenaldian bizi izandako krisi 

ekonomikotik kanpo. Oraindik horren ondorioak jasaten dituzten 

herritarrak daude eta hauek arreta eskatzen dute beren bidezko alda-

rrikapenentzat, erakunde publikoen nahiz Elizaren aldetik. Halaber, 

eta Euskal Herriaren barruan egonik, gizartearen baketze eta adis- 

kidetzean lagundu behar du, Bilbao, Donostia eta Iruña-Tuterako Eliz-

barruti ahizpekin bat eginik.
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Egoera hauetan –asko eta asko aldakorrak-, ezinbestekoa da 

Jesukristoren Berri Ona entzutea eta barneratzea, bere garaian Mariak 

egin zuen bezala (Lk 2, 19. 51). Berak bideari ekiteko diosku: “Zoazte, 

bada, eta egin herri guztiak nire ikasle, Aitaren eta Semearen eta Espi-

ritu Santuaren izenean bataiatuz eta nik agindu dizuedan guztia 

betetzen irakatsiz” (Mt 28, 19-20). Bidali gintuenetik, eta bidelagun eta 

laguntzaile dugula, lankide apalak gara jarduera ebanjelizatzailean, 

geure jakite eta egitea eskainiz. Baina ezin ahaztu, dena Espirituari 

esker egiten eta egingo dela. Berak gidatzen gaitu eta adore ematen, 

Eliza bezala agindu zaigun misioari, Jesukristoren Berri Ona hots 

egiteko eginkizunari, ilusioz erantzun diezaogun (ik. EG 3).

D.- Elizbarrutiko Ebanjelizatze-Egitasmoak 
sustatutako hainbat dinamismo

Gogoeta hauen argitan, honela ulertu behar dugu Elizbarrutiko 

Ebanjelizatze-egitasmoa:

• Elizbarrutia osatzen duten pertsona guztien hausnarketa eta 

ekintzazko prozesu jarraitu bezala, non, apurka-apurka, abian den 

Eliza bezala, beren fedea eta Jainkoaren Erreinuaren eraikuntzaren 

aldeko apustua antzeman eta transmititzen duten, Berri Ona biziz, 

Eliza eta gizarte honetako kide izanik bizi dugun uneko oinarrizko 

lehentasunen alde eginez. Lehentasunak jartzeak aukera ugariren 

artean hautatzea dakar, jardunbide eta jarduera batzuk ezarriz eta 

beste hainbat alde batera utziz.

• Banan banako eta elkarteko etengabeko aberaste bezala, eman 

eta jaso, irakatsi eta ikasi egiten dugulako norbere esperientzia 

abiapuntutzat hartuta.

Elizbarrutiko Ebanjelizatze-Egitasmoa
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• Aurreko egitasmoen barruan egiten dihardugun eginkizunen 

jarraipen eta hedapena. Kontua ez da hutsetik abiatzea, hobetuz 

eta, ahal den neurrian, osagai eta ekimen berrietan arreta jarriz, 

aurrera egitea.

• Gida praktiko bezala, Elizbarrutiko fededunok norabide beretik jo 

dezagun, karisma, jardunleku eta sentsibilitate guztiak errespe-

tatuz, horiek sarean txertatzeko lan eginez, eta egoki koordinatuz.

•  Osoko giza ekologiaren aldeko konpromiso bezala[2] (LS 137-162), 

fedez uste dugulako honako hau: “dena erlazionatua dago, eta gure 

bizi propioa eta naturarekiko gure erlazioak banandu ezinak dira 

anaitasunetik, justiziatik eta besteenganako leialtasunetik” (LS 70).

• Elizbarrutian dauden kulturen arteko hartu-emana estutzeko 

bide bezala, gure gizartean adiskidetzea ahalbideratuz.

• Emakumearen parte-hartze aktibo eta egiazkoa suspertzeko 

aukera bezala. Elizaren santutasunak (GE 12), Jainkoaren Herriaren 

misiolari nortasunak eta elkarte bizitzak, sarritan, emakumearen 

aurpegia dutela baloratzen dugu, eta honako hau aitortzen: “beha-

rrezkoa da, emakumearen presentzia sarkorragoari Elizan toki 

[2] “Giza ekologia” esamoldea gizakien eta ingurumenaren arteko hartu-

emanak kontuan hartzeko erabiltzen da. Frantzisko Aita Santuak Laudato 

si’ Entziklikan (ik. LD, 137-162) aipatzen du ekologia hau, eta beste hainbat 

aldiz azaldu du kontzeptua. Aita Santuaren arabera, ezin da gizakia 

gainerako guztitik banandu, elkarrekiko eraginean oinarritzen delako 

hartu-emana: ingurumenaren eragina gizakiarengan; gizakiaren eragina 

ingurumenean (honi nolako tratua ematen zaion kontuan hartuta); eta 

zeharka, gizakiaren aurka ingurumena gaizki tratatzen denean. Horre-

gatik Aita Santuak gogoratu du Laudato si’ bere entziklika ez dela entziklika 

“berdea”, entziklika “soziala” baizik. Gizakien gizarte bizitzan, ezin dugu 

ingurumenaren zainketa bereizi. Horregatik, ekologiak osokoa, gizatiarra 

izan behar du. Ondorioz, bihurtze ekologikorako deia egiten du, eta horrek 

eragina izan dezala ekonomia eta politikan eta, horrezaz gainera, baita 

gizarte bizitzan, hartu-emanetan, afektibitatean, espiritualtasunean… ere 

(LS, 216, 221). 
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gehiago egitea” (EG 103), baita erabakiak hartzen diren eremuetan 

ere, ezinbestekoa delako bere ekarpena gizartearentzat.

• Euskara eta euskal nortasun eta kultura Egitasmoaren alderdi 

guztietan onartzeko aukera bezala.

Laburbilduz, EEEaren xedea, Elizbarrutian dauden eliz egitura 

guztietako (parrokiak, pastoral barrutiak, gizarte egintzak, ikastetxeak, 

kofradiak, elkarte erlijiosoak, laikoak,…) eguneroko eginkizuna jasotzen 

dituen lehentasun jakin batzuen norabidean bideratzea da.

 

Berak bideari ekiteko diosku: “Zoazte, bada,  
eta egin herri guztiak nire ikasle, Aitaren  
eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean 
bataiatuz eta nik agindu dizuedan guztia 
betetzen irakatsiz”.  

Elizbarrutiko Ebanjelizatze-Egitasmoa
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Elizbarrutiko Ebanjelizatze-Egitasmoa  
2018-2022

A.- Goiburua

‘Salimos al encuentro / Bidera goaz’

B.- Helburua

Eliza partikular bakoitza ere, bere gotzainaren gidaritzapean Eliza 

katolikoaren zatia izanik, deitua dago bihotz-berritze misiolarira, 

Eliza bakarraren agerpen zehatza baita munduko leku batean eta 

berarengan «egiaz bertan dago eta jardunean ari da Kristoren 

Eliza, Bat, Santu, Katoliko eta Apostolikoa» […] Jesu Kristo ezaguta-

razteko poza agertzen da, behar gehiago duten tokietan hots egiteko 

duen kezkan eta baita bere lurraldeko periferietara nahiz gune 

soziokultural berrietara etengabe ateratzean ere. Piztuaren argia 

eta bizitza gehien behar den tokietan egoten saiatzen da” (EG 30).

Frantzisko Aita Santuaren idazki honetan agertzen diren bi pent-

samendutan jarriko dugu arreta. Egoki laburtzen dute Elizbarrutiko 

Ebanjelizatze-Egitasmo honen azken xedea.

•  EEEaren ardatz eta xede nagusia, Jesukristoren eta pertsona 

bakoitzaren arteko bategitea da eta haren Hitza entzutea eta, 

gaurko gizon eta emakumeen zerbitzura, Hark iragarri eta hasi 

zuen Erreinuaren eraikuntzan konprometitzea.

• Gaur egungo gizarte honetako errealitatean arreta jarriz, Araba, 

Urduña eta Trebiñuko Elizbarrutiak misiolari bihurtzea egin 

behar du. Iragarpen ebanjelikoaren, ospakizunaren, zerbitzuaren 

eta elkartearen eraketaren ardura bere gain hartu eta gehien falta 

den lekuan argi egiten eta poza zabaltzen saiatzen da.

“
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Elizbarrutiko Ebanjelizatze-Egitasmoa

C.- Lehentasunezko ildoak: 
jarduteko proposamenak

Jardunbide hauek Gasteizko Elizbarruti honen kontzientzia eban-

jelizatzailearen eta bere historiako une honetarako proposamenen 

adierazleak dira. Hauek itxuratuko dute Elizaren eta pastoralgintzaren 

estiloa. Ebanjelioaganako leialtasun handiagoz bizitzen lagunduko di- 

gute. Ez da egin litekeen guztia, Elizbarrutian egindako hausnarketetan 

oinarritutako proposamenen hautaketa baizik.

Beraz, eta 2016-2017 kurtsoan hasitako  
prozesutik, ondorengo lau jardunbideak 
aukeratu ditugu Elizbarrutiko Ebanjelizatze- 
Egitasmo honetarako:

1.- Elkarte-sortzailea den Elizbarrutia  .......................   pág. 19

2.- Jesusen mezuaren transmisioa  ..................................   pág. 25

3.- Fedea bizi eta ospatu  ..............................................................   pág. 31

4.- Fede aitortza eta gizarte konpromisoa  
Eliza samariar bezala  ..............................................................   pág. 37
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1.- Elkarte-sortzailea  
den Elizbarrutia

‘Elkartean bizitzera deituak’

Jaunaren ikasleak deituak daude lurraren gatz eta munduaren 

argi izatera (ik. Mt 5,13-16). Beti berria den kidetasun ebanjeli- 

zatzaile baten testigantza ematera deituak dira. Ez diezagutela 

elkartea ostu!” (EG 92).

Badakigu indibidualismoa eta guztien onuraren gainetik norbe-

rarena suspertzen duen gizarte eta kultura testuinguruan bizi garena. 

Hala ere, ziur gaude “elkarte izatea” aberasgarria denaz gizakiarentzat. 

Hartu-emanean gauden izakiak gara eta harremanei esker gara per- 

tsona. Gure Elizbarrutiko Jainkoaren Herria ere anitza da kulturei, 

karismei, espiritualtasunei eta misioa bizitzeko erei dagokionez eta 

hori, aberastasun handia izateaz batera, tirabira-iturri da behin baino 

gehiagotan.

Gainera, hausnarketa, kontsulta eta bereizmen-aldian[3], gabeziak 

antzeman dira gure elkarte bizitzan. Hona hemen adibide batzuk:

• aldarte eta estilo pertsonalak, “pertsonalismotzat” jotakoak, 

elkarte ikuspunturik gabekoak;

[3] Bereizmena, EEEaren aburuz, Espiritu Santuak ematen digun gaita-

suna da, gure bizitza, bere konplexutasun osoan, Hitzaren bitartez adierazten 

duen  Jainkoaren borondatetik ikus dezagun. Paulok dohain hori eskatu zuen 

Filipoko kristauentzat: “Eta hauxe eskatzen dut otoitzean zuen maitasuna 

izan dadila ezagueraz geroz eta jantziagoa eta sentiberatasunez biziagoa” 

(Fil 1, 9). San Inaziok espirituen bereizketarako arauak utzi zizkigun. EEEak 

ez dihardu bereizmen pertsonalaz bakarrik, eliz edo elkarte eta pastoral 

bereizmenaz ere ari da: errealitatea aztertu, bertan Jainkoak eskatzen diguna 

antzeman, gure jardunbideekin erantzun… Prozesu horretan kokatzen da 

EEEa. Frantzisko Aita Santuak Gaudete et Exsultate aholku-hitzean (166-175) 

aztertu du bereizmena. 

“
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• koordinaziorik eza hainbat pastoral jardueratan eta gure  

Elizarekin lotutako beste hainbatetan;

• Elizbarrutia osatzen dugunok elkarren berri ez izatea,  

eta intolerantzia Elizako karisma eta adierazpen jakin batzuei 

dagokienez.

Ez datza egiaztatutako oztopo eta zailtasunak gainditzean bakarrik. 

Etorkizunari begiratu nahi diogu Jesukristo eta bere Ebanjelioaganako 

fedetik sortzen diren gure ahalmen guztiak garatzeko. Talde eta elkar-

teak bakartzeko edo era bateko edo besteko pertsona, ideia eta ekimenei 

ixteko joeraren aurrean, irekitasunaren giltza dago, norbere erosotasu-

netatik atera eta bategitearen onuragarritasunaz jabetzearen giltza. Eliza 

unibertsalari begiratzea eta elizbarrutiko elkarretaratzeak eremu parti-

kularretan isolatzeko arriskuaren aurkako antidoto bezala agertzen 

dira.

Ez ditugu ahazten gure Elizbarrutian lortu izan diren edo lortzen 

ari diren lorpen positiboak. Horietako hainbat aipatu izan da bereiz- 

menaldian. Zehatz-mehatz, eta adibide erara, honako hauek aipatu dira:

• elkarteetan eta fededunengan gora egin du eliz kidetasunaren 

senak;

• gauzak batera egiteko ahalegina;

• Parrokietako Pastoral Barrutien alde egitea;

• laikoen konpromiso handiagoa parrokia bizitzan;

• laikoen mugimendu eta elkarteen ekarpena eta laikotzarako 

zerbitzuaren eta Ordezkaritza eta Idazkaritza desberdinen lana;

• emakumearen partaidetza pastoralgintzako hainbat arlotan, 

nahiz eta oraindik ezinbestekoa izan bere presentzia gehiago 

suspertzea…

Eliz elkartasuna, elkartea eratzeko eta elkartean bizitzeko ahale-

ginean adierazten dena, lekukotasuna da gure gizartearentzat. Gure 

elkartea anitza da, hainbat sentsibilitate dugu…, baina, guzti horren 

gainetik, barne kohesioa bultzatzen dugu Elizbarruti bezala. Geure 

Elizbarrutiko Ebanjelizatze-Egitasmoa
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fedearen eskakizun bezala ere har dezakegu. Horregatik, Elizbarrutiko 

Ebanjelizatze-Egitasmo honetan, eta jardunbide honen barruan, apustu 

hau egin nahi dugu:

1. Parrokien, artzapez-barrutien eta pastoral barrutien
birmoldaketa, gaurko egoerari eta beharrei egokitutako Elizaren

presentzia planteatuz, landa- eta hiri-eremuen aniztasunean

arreta jarriz, elkarte esanguratsuak, funtzionaltasun handiagoa,

ardurakidetasuna eta kristau elkartearen eta gizartearen aldeko

zerbitzua bilatuz.

2. Pastoral taldeen eraketa, laiko ministerioak bultza ditzaten,

Pastoral-egitasmoen eraketaz eta martxan jartzeaz ardura

daitezen, karisma eta sentsibilitate guztiak aintzat hartuta,

kontsultarako eta erabakiak hartzeko eremuetan emakumearen

presentzia sustatuz, Elizbarrutiko hiri- eta landa-errealitatea

-baita Vitoria-Gasteizetik urrunen dauden elkarteena- kontuan

hartuz.

3. Apaizen, kontsakratuen, adin guztietako laikoen heziketa 
jarraitua, eta hainbat gaitan bateratua, aurreko Ebanjelizatze-

Egitasmoen haritik. Kristau bizitzaren oinarrizko alderdien lanketa: 
Kristoren ezagutza bizipenen bidez, bakarkako, familiako eta 
elkarteko hartu-emana Jainkoarekin, kristau konpromisoa eta 

elkartearen bizitza.

4. Fedea sakontasun eta bizitasunez bizitzea eta 
konpartitzea posible den kristau elkarteen esperientziaren 

sustapena.

5. Pertsonak beren sexu aniztasunean zaindu, entzun eta 

onartu (AL 250).

6. Desgaitasunen bat duten pertsonak elkarteetan 
txertatzeko bideak ireki, era guztietako trabak ezabatuz.
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2.- Jesusen mezuaren  
transmisioa

‘Ebanjelizatzen duen herria’

Edozein garaitan eta tokitan lehentasunezkoa dugun egitekoa 

gogora ekarri nahi dut orain, «ezin da [eta] egiazko ebanjelizatzerik 

egon Jesus Jauna dela esplizituki hots egin gabe» ezta «ebanjeli-

zatze ekintza guztietan Jesu Kristo aldarrikatzeak lehentasuna» ez 

badu ere […] Ebanjelizatzea Elizaren zeregina da. Baina ebanjeli-

zatzearen subjektua erakunde organiko eta hierarkiko bat baino 

gehiago da, Jainkoarengana erromes doan herri bat delako batez 

ere” (EG 110-111).

Ebanjelizatzea, eliz elkarteko kide guztiei dagokien zeregin eta 

misioa da. Nahiz eta, sarritan, mezu askok eta askok eliz elkartea eliz 

hierarkiara murriztu, Vatikanoko II. Kontziliotik aurrera, laikoek Elizaren 

bizitzan eta misio ebanjelizatzailean duten eginkizun eta misioak garran- 

tzia hartu du. Beraz, gure Elizbarrutia osatzen duten pertsona guztien 

sen ebanjelizatzailea bultzatzeko deia egiten zaigu.

Hitzaz eta egintzaz baliatuz, Jesusen mezuaren iragarpen berri 

eta jarraitua ezinbestekoa dela antzematen dugu. “Jainkoaren Erreinua 

munduan presente egitea da ebanjelizatzea” (EG 176). Premiazkoa da, 

gure gizarte testuinguruan makina bat lagunek fedea bizi izan duelako 

eta orain fedetik urrunduta delako, eta Nazareteko Jesusi buruz ezer 

entzun ez duten belaunaldiak ere badirelako. Baina gure iragarpena 

geure bokazio eta bizipenaren adierazpena da. Geure misioa da. Ez 

dugu harritu behar jendeak Jesusen eta bere mezuaren berri ez duela 

-gaitzetsi egiten duela esatea baino zuzenago dela uste dugu- jakitean. 

Geuri ere Paulo apostoluaren hitzak entzutea dagokigu Jaunaren 

agindua betetzeko akuilu bezala: “Nola sinetsi, haren entzuterik ez 

badute?” (Erm 10, 14).

Hainbatek umetan ezagututako Nazareteko Jesusen irudiari 

eusten dio. Beren fedeak haurtzaroko oroitzapenei erantzuten die, ez 

du bilakaerarik izan. Horregatik, Jesusen mezua gaur eta hemen trans-

“
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mititzea, delako pertsona horiek direna eta bizi dutena gaurkotzea ere 

bada, edozein izanik ere bizi duten aldia fedearen bidean. Ebanjelioa 

jasotako opari handia da eta transmititzeko deia, gure garaiko ingu-

ruabar eta erronkak nork bere eginez.

Denok dugu ebanjelizatu beharra, Jesukristorekiko atxikimendua 

berritzeko eta sakontzeko, Jesukristoren berri emateko eta bere Errei-

nuaren eraikitzaile izateko. Horretaz jabetzen gara eta horrela adierazi 

dugu bereizmen-aldian, hainbat alderdi negatibo ikustean, esate bate-

rako:

• ez dugu fede hezkuntzarako prozesu edo ibilbiderik: ez dago 

jarraipenik Lehen Jaunartzearen ostean…;

• desagertu egin dira Helduen Katekumenotzak;

• gure elkarteek ez dute beti erakusten fedearen transmisiorako 

ezinbestekoa den berotasun eta sormenik, eta ez gara gure espe- 

rientzia pertsonalaren berri emateko gauza;

• kristau familia askoren errealitate berriak ere sarritan zail 

bihurtzen du bere funtsezko ekarpena Ebanjelizazioan.

Beste alde batetik, ezin dugu ahaztu ez egindako ibilbidea, ezta 

hainbat ekimen eta baterako makina bat ahalegin pastoralen emaitza 

diren lorpenak ere. Gure fedea bizirik dago eta horregatik gure Elizba-

rrutian, besteak beste:

• Familia Katekesian asmatu egin dugula uste da;

• aurrera egin da katekesirako lagungarrien prestaketan;

• guztiz positiboak izan diren kristau heziketarako batzar eta 

ekimenak garatzen dira;

• eguneroko Ebanjelioa bakarka irakurtzea eta berarekin otoitz 

egitea ezinbestekotzat jo izan da;

• otoitz taldeetan jende ugarik parte hartzen du;

• ikastetxeek gehiago esku hartzen dute pastoral egitekoan eta 

transmisioan, hezkuntza ebanjelizaziorako plataforma bihurtuz; 

halaber, aurrerapenak izan dira Pastoral Barrutien eta ikastetxeen 

arteko koordinazioan.

Elizbarrutiko Ebanjelizatze-Egitasmoa
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Jesusen mezuaren transmisioa hainbat bidetatik egiten da. Asko-

tariko arrazoiengatik, fedetik eta Elizatik aldendu izan diren pertsonen- 

gana garamatza hainbat bidek eta beste batzuek geure errealitatera 

bertara, fedea gure bizitzen osagai izan dadin. Guztiak ere, bere izenean 

jarduten duen elkartean Jesus eraginkor agertzen deneko ustetik 

garatzen dira (ik Mt 28, 19-20). Horregatik, fedearen transmisioaren 

ikuspuntutik, Elizbarrutiko Ebanjelizatze-Egitasmo honetan, alderdi 

hauek bultzatu nahi dira:

1. Entzute eta elkarrizketan iraun gure gizartearekin, bere 

aniztasun ideologiko, kultural eta erlijiosoa aintzakotzat hartuz, 

bere irrika eta kezken interpelazioa onartuz.  

2. Ezinbesteko bitartekoak eratu eta landu, Jesusen 
mezuaren lehen iragarpena gure gizarteko pertsonen-
gana irits dadin.

3. Familiak zaindu, entzun eta babestu, gaur egun gizartean 

ikusten den aniztasuna kontuan hartuz (AL 200-258) eta fedearen 

transmisioan duten erantzukizunean lagunduz (AL 259-290).

4. Ebanjelioaren Berri Onaren gaurkotzean eta berri 
ematean aurrera egin, “denona den etxea zaintzea” ahaztu  

gabe (ik. LS), sare sozialak eta komunikaziorako beste hainbat 

teknologia garatuz, eta hartzaileak zehaztuz: haurrak, gazteak, 

heldua, iragarpena “urrundutakoak” deitutakoei…

Elizbarrutiko egitura guztiez -esate baterako, parrokiak, familia, 

ikastetxeak, gizartearekiko hartu-emanerako zentroak, gizarte erakun-

deak, kofradiak…- baliatuz garatuko ditugu fedearen transmisiorako 

apustu hauek.
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3.- Fedea bizi eta ospatu

‘salbatzen gaituen Jesusen  
maitasunarekin norberak bat egin’

Ebanjelizatzeko lehen motibazioa Jesusengandik jasotako maita-

suna da, Berak salbatuak izatearen esperientzia: Bera gero eta 

gehiago maitatzera garamatzana. Baina, zer maitasun klase da 

maitatuari buruz hitz eginarazten, agerrarazten, ezagutarazten 

ez diguna? Bere berri emateko gogo sutsua sumatzen ez badugu, 

otoitz egin beharra dugu, Berari berriz lilura gaitzan eskatuz. 

Egunero dei egiteko beharra dugu, Bere grazia eskatzeko beharra, 

gure bihotz hotza zabal dezan eta gure azaleko bizitza epela astindu” 

(EG 264). 

Jesukristorekin bat egitea da ebanjelizazioaren xede eta abia-

puntua. Jainkoaren esperientzia sakonak eta sakramentuetan, bereziki 

Eukaristiaren eta Adiskidetzearen ospakizunean, Kristorekin bat egiteak 

gure bizitza aldatu egiten du. Bakarka eta elkartean, Jainkoarekin bat 

egitea eta Kristoren graziaren bitartekaritza bizi eta ospatzen ditugu. 

Gure liturgia ospakizunetan, “Kristo piztu eta aintzatsua da gure itxa-

ropenaren iturri sakona, eta eman digun egitekoa betetzeko Bere 

laguntzarik ez dugu faltako” (EG 275) adierazten dugu. Aipatutako 

ospakizun horietan, Espirituak fedean sendotu egiten gaitu eta Elizaren 

misio ebanjelizatzailea agertzera ematen da. Ospakizunak, iragarpen 

ebanjelikoaren ezinbesteko osagai dira. 

Jainkoaren esperientzia eta Kristorekiko elkartasuna poztasun-      

ituri eta ezkortasunaren, fatalismoaren eta mesfidantzaren aurkako 

antidoto dira. Misiolari irrikari bizirik eusteko, Espiritu Santuarengan 

konfiantza jarri behar dugu, izan ere “Espiritua datorkigu geure 

ahulezian lagun” (Erm 8, 26), misteriotsuki emankor bihurtuz (EG 280). 

Jainkoaren esperientzia hau eguneroko bizitzara daramagu eta hortxe 

gertatzen da berriz Jainkoarekiko bategite salbatzaile eta eraldatzailea 

batik bat ahulenen aldeko zerbitzuan.

Gure eliz errealitateak erakusten digunez, makina bat laikok, 

gizon nahiz emakume, bizi eta ospatutako fedearen esperientziatik 

jarduten du. Esperientzia hau, Jainkoaren seme eta alaba bezala barrutik 

“
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sendatzeko eta berritzeko aukera izateaz gainera, eliz eta gizarte egite-

koetan jarduteko konpromisoaren iturri ere bada. Guzti hori kristau 

elkartean ezagutarazi, jakinarazi eta bizi egin behar da. Batzordeetan 

parte-hartzea, elizbarrutiko eta parrokiako bizitzan hainbat erantzu-

kizun hartzea, laneko eremuko arazo eta zailtasunak, ikasleen edo 

familien kezkak, gizarte jarduera eta konpromisoak…, esate baterako, 

kontuan hartu behar dira kristau elkarteen espiritualtasun eta konpro-

misoan. “Egiazko misiolariak, ikaslea izateari inoiz uzten ez dionak, 

badaki Jesus berarekin doala, berarekin hitz egiten duela, berarekin 

arnas hartzen, berarekin lan egiten” (EG 266).

Gaurko munduaren eta gure Elizaren erronka handiek erantzun 

berriak eskatzen dituzte gure elizbarrutiaren misiolari jarduerari begira 

eta, horrek, ezinbesteko egiten du graziaren nagusitasunaz jabetzea 

(EG 112; GE 47-59) eta Jesukristo hil eta berpiztuarengan agertzera 

emandako Jainkoaren maitasun errukitsua ospatzea, “gizatasunez 

betetzen gaituen eta bizi berria bizitzen laguntzen gaituen ondasun 

baten (fedearen) jabe garela” (EG 264) konturatuz.

Kezka hauek era askotara adierazteaz gainera, bereizmen-aldian 

hainbat alderdi negatibo antzeman da gure Elizbarrutian. Batzuk aipa- 

tzeaz batera, gainditzeko nahia adierazten dugu:

• ondo hezitako gizon eta emakumerik ez izatea Hitzaren ospaki-

zunerako;

• ospakizunen eta bizitzaren, gure fede bizitzaren eta gizarte- 

laneko konpromisoen arteko banaketa;

• bakarkako otoitzaz ez arduratzea, Jainkoaren Hitza ez ezagutzea 

eta ez entzute;

• liturgiako hizkuntza eta sinbologia zaharkitua, gaurkotu 

gabekoa; ondorioz, belaunaldi berrientzat arrotz izatea.

Elizbarruti bezala egin izan dugun bereizmen aldian nabarmen-

dutako alderdi positiboak ere aipatuko ditugu:

• hobekuntza nabarmena izan da ospakizunen prestaketan, 

artzapez-barrutian guztioi dagozkigunetan nahiz lekuan 

lekukoetan;

Elizbarrutiko Ebanjelizatze-Egitasmoa
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• otoitz, isiltasun eta barneratzerako eremuak sortu dira; parrokie-

tako, artzapezpiku-barrutiko eta elizbarrutiko erretiroetan parte 

hartzen da; Hitzaren ospakizunak prestatzen dira… sinestedu-

naren bizitza espirituala eta bere berariazko bokazioa suspertuz;

• hainbat ekimen (“Gazte-meza”, gogo-jardunak…) garatzen da 

Elizbarrutian eta beste hainbat parrokietan eta artzapez- 

barrutietan (“Familien meza”, “igandetako orrialdeak”,…), fedea 

elkartean eta erantzukizunez bizitzen lagunduz.

Gogoeta hauen argitan, eta ebanjelizaziorako bide berriak  

arakatzeko asmoarekin, honako hauen alde egiten da:

1. Apaiz eta laikoez osatutako ekipo ministerialak  
sustatu Hitzaren ospakizunaren arloan.  

2. Fedea pertsonalizatu: barnekotasuna eta isiltasuna  

lantzeko eremuak eratu; bakarkako, familiako eta elkarteko  

espiritualtasuna zaindu eta sendotu, Jainkoaren Hitzaren  

entzute otoizlariari lehentasuna emanez (ik. GE 147-157)…;  

kristau bizitzaren bokazio alderdia landuz, gizon eta emakume 

bakoitza “misioa delako lur honetan” eta horretarako dagoelako 

munduan (EG 273).

3. Eukaristia, bereziki igandekoa, Elizaren eta sinestedu- 

naren nortasun eta misioaren iturri bezala ospatu eta bizi,  

Kristori bere graziaz norbere bizitzan sartzen utziz, eta fededun 

bizitzaren eremuetan (familia, lana, heziketa, aisia…) fedea eta 

bizitza uztartuz.

4. Laguntza pertsonal eta komunitarioa bizitzako une 
desberdinetan; banan banako arreta Penitentziaren sakramen-

tuan, elkarrizketa pertsonal eta banakako absoluzioarekin.

5. Eliza unibertsalarekin bat eta Meza-liburu erromatarrari 

leial, gure ospakizunetako sinbologia eta hizkuntza gaurkotu eta 

zaindu.
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4.- Fede aitortza eta gizarte 
konpromisoa Eliza samariar bezala

‘Espirituaren jarduera  
askatzailean elkarlanean aritu’

Ebanjelioaren bihotzetik aitortzen dugu ebanjelizatzearen eta giza 

sustapenaren artean dagoen barne-lotura, ebanjelizatze-ekintza 

orotan ezinbestez adierazi eta garatu behar dena. Jainkoak maite 

izaten uzteak eta Berak helarazten digun maitasunez Bera maita-

tzera gonbidatzen gaituen lehen iragarpena onartzeak lehenengo 

eta funtsezko erreakzioa eragiten du pertsonaren bizitzan eta bere 

ekintzetan: besteen onura desiratzea, bilatzea eta zaintzea” (EG 178). 

Sinagogan Isaiasen pasartea irakurriz ekin zion Jesusek bere 

bizitza publikoari: “Jaunaren espiritua nire gainean dago, berak bainau 

sagaratu behartsuei berri ona adierazteko; berak nau bidali gatibuei 

askatasuna eta itsuei ikusmena hots egitera eta zapalduak askatzera. 

Jaunak onginahia azalduko duen urtea hots egitera” (Lk 4, 18-19). 

Fededun guztientzat da Berri Onetik datorren eta fedeak eskatzen 

duen zuzentasunaren aldeko konpromisorako deia. Txirotuak, edozein 

bidegabekeriaren biktimak dira Jainkoaren kutunenak giza elkartean, 

eta beren sendatzea da gure misio nagusia, lehena. 

Jesusek Zerbitzari bezala aurkezten du bere burua eta, era 

berean, kristau orok zerbitzaritzat du bere burua (Jn 13, 1-15; 2 Kor 8, 9; 

Flp 2, 7-8). Zerbitzari izateko Jesusen deia, garai guztietako ikasleentzat 

da. Horixe da gure jardunbidea, Ebanjelioak aditzera ematen digun 

Bake eta Zuzentasunezko Erreinua eraikitzeko. Hainbat aldiz, txirotu-

tako pertsonaren aurpegian eta horren aurrean dugun jarreran aditzen 

dugu dei hori; beste batzuetan, geure elkartean egindako lan isil eta, 

itxura batean, ez garrantzitsuetan. Zerbitzuzko bokazioa erakusten 

dugu, baita ere, zuzentasun eta bakearen alde jardunez; itxaropena 

zabalduz; gure auzokideen kezkekin bat eginez; gure herriaren kultura 

eta era askotako adierazpenak baloratuz… 

Fededun askok politikatik, sindikatuetatik, ingurumenaren defen- 

tsatik, kultura eta hizkuntzatik eta, baita gure gizarteko kanpoaldee-

“
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tatik ere, gizarte ebanjelikoagoaren eraikuntzan lagunduz, egiten duen 

lana aitortzen dugu. Eta ez dugu ahaztu nahi, badela bere zerbitzari 

nortasuna gure elkarteen funtzionamendu ona modu aktiboan, kate-

kista, begirale edo pastoral eragile bezala konprometiturik, fedearen 

transmisioa eta ospakizuna ahalbideraturik, suspertuz bizi duen sines-

tedunik ere. Kristauen eta eliz elkartearen zerbitzua, bere jarduera 

ebanjelizatzailearen froga eta zehazpena da.

Baina, gure gizarteko behartsuenen aldeko zerbitzuan, makina 

bat makaltasun eta mugatasun dugu. Egia da “ongizatearen” gizartea 

deitutakoan bizi garena. Arlo materialean zein espiritualean, “denok 

ongi bizi garela” pentsarazi diezaguke horrek. Baina gure inguruan, 

jendeak makina bat arazo izaten du eguneroko bizitzan. Ez dugu gizarte 

errealitatea ezagutzen. Itxurakeria, topiko edo aurreiritziez gidatzen 

gara. Ez dugu besteen bihotza ezagutzen. Zehazki, laneko eskubide eta 

baldintzen etengabeko hondatzeak eragindako gero eta alde ekono-

miko nabarmenagoa egiaztatzen dugu gizartean. Gaur egun, baliteke 

lana edukitzea eta behartsu izatea, sortzen diren lanpostuak behin- 

behinekoak direlako baldintza eta soldatei dagokienez.

Hona hemen, adibide erara, Elizbarrutian egindako azterraldiaren 

ostean, Elizaren zerbitzuaren arloan antzeman den hainbat makaltasun 

eta mugatasun:

• konpromiso gehiago behar da, bizimodu jakin batzuk nork bere 

egiteari begira;

• Elizbarrutian ez dago koordinazio egokirik besteen aldeko 

zerbitzua lehentasunezko egitekotzat duten eliz erakundeen 

artean; ez dute elkar ezagutzen eta ez datoz bat jardunbiderako 

irizpideetan;

• gizarte bizitzako hainbat eremutan (esate baterako, langileen eta 

kulturaren eremuan), salaketa profetikoa falta da bidegabekerien 

aurrean eta fededun gutxik esku-hartzen du bertan Eliza bezala.

Makaltasun eta mugatasunak aipatzen jarri dezakegu. Baina, 

eliz nahiz gizarte erakundeetatik, jarrera aktiboagoa, maitasun eta 

Elizbarrutiko Ebanjelizatze-Egitasmoa
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zuzentasunaren aldeko konpromiso sendoagoa, duten gure Elizako 

fededun, talde eta elkarteetatik ikasi beharra dugu. Hainbatek esku-

hartzen du era bateko eta besteko borondatezko lanetan, denbora eta 

jakitea eskainiz, eliz eta gizarte erakundeetan zuzendaritza eta gobernu 

egitekoak gauzatuz. Kasu batzuetan, jarduera hauek garrantzia izan 

dezakete gizartean; beste batzuetan, ekarpen apal eta ea anonimoak 

izan daitezke. Horregatik, gure Elizbarrutian burututako bereizmenak 

gure fededun nortasunaren alderdi bereizgarri honetako gauza positi-

boak ere azaleratu ditu:

• gero eta gehiagoren ustea da gizarte eta karitate konpromisoa eta 

arlo horretan esku-hartzea ezinbestekoa dela;

• positibotzat jotzen dira behartsuenen aldeko zerbitzuan aritzen 

diren elizbarrutiko erakundeak eta ikastetxeen bidez gauzatzen 

den gizarte egitekoa;

• boluntario erako konpromisoa gero eta handiagoa da fededunen 

aldetik;

• sentsibilitate eta inplikazio handiagoa, beste leku batzuetan 

jasaten dituzten inguruabar eta arazoei dagokienez;

• Elizbarrutian ahulenen alde antolatutako kanpainek oihartzun 

gehiago dute.

Dena dela, ezinbestekoa da beste urrats batzuk ematea, zerbi-

tzuaren alderdi hau era aktiboagoan eratzeko eta Elizaren, elkarteen 

eta fededun bakoitzaren gizarte erantzukizuna zehazteko. “Zuzenta-

suna bilatzea” izango da gure jardueraren ardatza eta “paternalismoak”, 

“sorospen hutsa”, “borondate on hutsa”…, gainditu egin beharko ditugu, 

elizako, gizarteko eta administrazio publikoko erakundeekin koordi-

natzeaz batera. Ezinbestekoa da bizimodu bakun, neurritsua garatzea, 

garena eta daukaguna elkarbanatuz; behartsu edo etorkina anai- 

arrebatzat hartuz… Era berean, gure eliz elkarteetako beharrez jabetu 

behar dugu, gure denbora eta gaitasunak eskaini eta beraiek sendo-

tzeko.
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Elkartearekiko eta besteekiko konpromisoarekin, eta behartsuenen 

osoko garapenaz arduratuz, ebanjelizatu dezakegula uste dugu. Horre-

tarako, ezinbestekoa dugu gizarte errealitatea entzutea, berau eremu 

guztietan hobeto ezagutzeko, bizi ditugun gizarte bidegabekerien arra-

zoien inguruko hausnarketan sakonduz… Horregatik, honako propo- 

samen hauek aurkezten ditugu Elizbarrutiko Ebanjelizatze-Egitas-

moan garatzeko:

1. Fededun bakoitzaren konpromiso eraldatzailea adoretu 
eta babestu gizartean eta bizitza publikoan, behartsuen 

aldeko lehentasuneko aukeratik, “denona den etxea” zainduz eta 

pobretasun eta bazterketaren arrazoien aurkako borrokan 

lagunduz. 

2. Bakarka, elkartean eta Eliza bezala, bizimodu  
ebanjelikoagoa bultzatu, etikoagoa den eta pertsona  

guztien ongizatea kontuan hartzen duen ekonomiarako  

bestelako proposamenak barne hartuz, hala nola: bizimodu 

neurritsua, bidezko merkataritza, kontsumo arduratsu eta  

jasangarria, inbertsio etikoa, erantzukizun ekologikoa,…

3. Behartsuen harrera sustatu eta kristau elkartearen 
bereizgarri bihurtu, fededun bakoitzak eta maitasunaren  

zerbitzura den talde bakoitzak behartsu izate horren gainetik 

gizaki bezala dagokien duintasunagatik balora ditzan.

4. Gure gizartean eta Elizbarrutian dauden bidegabekeriak  

eta gizarte bazterketa –besteak beste, “giza ekologiarik eza” eta 

emakumearen bazterketa– ozen salatu eta gizarteko eragile 
guztien batasuna bilatu.

5. Eliza misiolari bat garenez elizbarrutien arteko egitasmo 

misiolari berbera dugunez, Egoaldeko herrialdeekin misiolari 
konpromesua gogoz mantendu. 

Elizbarrutiko Ebanjelizatze-Egitasmoa
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1. Cuadrilla de Añana / Añanako Kuadrilla 

2. Cuadrilla de Ayala / Aiarako Kuadrilla 

3. Cuadrilla de Campezo - Montaña Alavesa / 

 Kampezu - Arabako Mendialdeko Kuadrilla

4. Cuadrilla de Gorbeialdea / Gorbeialdeko Kuadrilla

5. Cuadrilla de Laguardia - Rioja Alavesa / 

 Guardia - Arabako Errioxako Kuadrilla

6. Cuadrilla de la Llanada Alavesa / Arabako Lautadako Kuadrilla 

7. Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz / Vitoria-Gasteizko Kuadrilla 

8. Condado de Treviño / Trebiñuko Konderria

9. Orduña / Urduña
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