
Gu Jesukristoren Eliza gara, eta, beste era batera esanda, “Jesusen fede-emaileen talde bat
izatea esan nahi du, elkar maitatzen dutela, ezagutarazi zaien moduaren arabera; modu
originala da, eta sinestun ez direnek “Jesusen jarraitzaileak”
ezagutu, eta “Berekiko erakarpena” sentituko dute, Bibliako ikasle batek dioen bezala.  
 
Beti da ona garena bizitzea eta gurean zentratzea. Jesusen jarraitzaileak gara horrek esan
nahi duen guztiarekin. Bere bizitzaren ispiluan begiratu, eta gurea egin behar dugu, gure
une historikoan. Zer da funtsezkoa Jesusen bizitzan? Maitasuna. Horrela dio San Joanen
ebanjelioak: “Jainkoa maitasuna da... agindu berri bat ematen dizuet, elkar maite zaitezte,
nik maite zaituztedan bezala… horrela ezagutuko zaituztete guztiek” (Jn 13, 34.35).  
 
Nik ondo dakit maitasunaz hitz egitea ez dela nahikoa, nahastea sortu dezakeen terminoa
da. Balio duena da argi izatea Jesusen maitasunaren ezaugarri berariazkoa, “otordua” dela,
hau da, doakotasuna (maita zaitezte  nik maite izan dizkizuedan bezala). Maitasun
desinteresatua, aktiboa eta ongia duena. Maite duenaren eskutik,  opari bat, ez baitu
fakturarik pasatzen. Baina kontua ez da zuk edo biok maitatzea, baizik eta guk,
komunitateak, Elizak, eta, hedaduraz, gizarteak, “maitasunaren zibilizazio” bat  jaso  eta
birsortzeko abentura hori bizitzea (Pablo VI.).  
 
Pastoral Soziokaritatibotik, Caritasen, Osasunaren Pastoralaren eta Espetxe Pastoralaren
bidez sustatzen dugun akonpainamendua,  eta  gaur igandea,  kanpaina bihurtzen
duguna,  pertsona guztiak  eskuzabalki  maitatzeko modu zehatza da,  bereziki ezer itzuli
ezin dutenak, pobreak, gaixoak,  kartzelaratuak,  larri dauden  familiak, pertsona zahar
ahulak....  Hemen dago gure helmuga, hau da gure seinalea, ondo ulertu eta bizi den
karitatea da, “otordua”-n, alegia.  
 
 



Beraz, kontua ez da gauza asko egitea,  eta ondo egitea.  Batez ere gurea egitea da kontua,
maitatzea, beti samurtasunez eta maitasunez, eta komunitate osoaren konpromiso
solidarioarekin. Laguntzea,  aditz ederra da, jokatzeko erraza, ez da bizitzeko hain erraza,
baina ulertu egin behar da hori dela, pertsona behartsuenekin  hor  egotea, inor ez  dadin
arrotz sentitu gure artean, eta denok Eliza bezala ikus gaitzaten, besoz eta bihotzez irekiak,
dauzkagun bitartekoak dauzkagula.
 
Hau ez da diru kontua, jarreraren, inplikazioaren, eskuragarritasunaren, begiradaren...
kontua da. Hurkoa da,  berarengana hurbiltzen naizen hori,  gutarikoa  egin dezagun, gure
familiako kidea, gaizki pasatzen ari dena, eta zoriontsuago, gizatiarrago eta zoriontsuago
bizi dadin nahi duguna.   
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