EGON BETI ERNE
Ebanjelioetan datozen hitzaldi apokaliptikoek lehen kristau-elkarte haien
beldurra eta ziurtasunik eza islatzen dituzte; Erromatar Inperio handi haren barruan,
gatazka eta pertsekuzio artean, etorkizuna dilindan zutela, beren Jaun maitea, Jesus,
noiz iritsiko zen ez zekitela ahul eta zaurigarri bizi ziren.
Hitzaldi horietako erreguak ere kristau haiek elkarri egin ohi zizkieten erreguen
oihartzun dira, batak besteari Jesusen mezua gogoraraziz bizi baitziren. Erne bizitzeko
dei hori ere, otoitza eta konfiantza zainduz, Jesusen Ebanjelioaren eta haren otoitzaren
jatorrizko ezaugarri berezia da.
Horregatik, gaur egun entzungo ditugun hitz hauek, mende askoren ondoren, ez
doaz gu beste hartzaile batzuengana. Jesusen Elizan bizi garenoi doazkigu, gaur eguneko
zailtasunen eta ziurtasun-ezaren baitan bizi garenoi.
Mendeen zamagatik, iraganeko borroken eta lanaren eraginez makur-makur doan
edade handiko emakumearen antzera dabil egungo Eliza, tarteka. «Buru makur», bere
erroreak eta bekatuak gogoan, beste alde batzuetako aintza eta ahala harrokeriaz
erakutsi ezinik. Horiek horrela, Jesusek guztioi dagigun deia entzuteko garaia da.
«Jaiki zaitezte», bihotz eman elkarri. «Goratu burua» konfiantzaz. Ez jarri
geroari begira zeuen kalkuluen eta aurreikuspenen prismatikoz bakarrik. «Hurbil da zuen
askatasuna». Egun batean ez zarete biziko makur-makur eginik, zapaldurik, etsipenak
tentaturik. Jesu Kristo da zuen askatzailea.
Baina badira bizimoduak, burua zut ibiltzea galarazten dutenak, behin betiko
askapen horretan konfiantza bizi ezinik. Horregatik, «izan ardura burua sorgortu ez
dakizuen». Ez zaitezte ohitu bizitzera burua sentiberatasunik gabe eta gogor duzuela,
ez ibili zeuen bizitza ongizateaz eta plazerez nola beteko bila, zeruko Aitari eta lurrean
sufritzen ari diren haren seme-alabei gibela emanez. Bizimolde horrek gero eta
kaxkarrago egingo zaituzte gizatasunean.
«Egon beti erne». Esnarazi fedea zeuen elkarteetan. Izan adiago Ebanjelioari.
Zaindu hobeto Jesusen presentzia zeuen artean. Ez izan loak hartuak dituen elkarte.
Bizi zaitezte «indarra eskatuz». Izan ere, nolatan izan Jesusen jarraitzaile baldin Aitak
eusten ez badigu? Nolatan «bizi zutik Gizonaren Semearen aurrean »?
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