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BA6 GA2A, ELKA22EKIN BIDE EGINEZ
. Acogida y presentación
”erbaldi hau sinodo-senaren espiritualtasunaren inguruan bakarka eta alkartean
sakontzeko deia da horretarako egokien dan aldian, Garizuma-aldian. 1 Hasteko,
Espirituari erregu egingo deutsagu alkarregaz egingo dogun otoitzagaz (pantailan
ipini power pointaz).

. Hasierako oharra: otoitza Espiritu 5antuari
Hemen gaukazuz, Espiritu 5antua, zeure izenean batuta.
Gure benetako aholkulari zarana: zatoz guregana,
gure alde egin, sartu gure bihotzetan.
Erakutsi eiguzu, erakutsi helmugara zelan iritsi.
Ez gaitezala okerreko bidetik joan, makal eta bekatariei gertatzen jaken lez.
Ezjakintasunak ez gaizala guzurrezko bideetatik eroan.
Emoiguzu bereizketaren doea,
gure ekintzen oinarrian ez daiten aurreeretxi eta burutapen faltsurik izan.
Eroan gaizuz batasunera zuregan,
egia eta zuzentasunaren bidetik aldendu ez gaitezan,
lur honetako erromesaldian betiko bizia jadesten ahalegindu baizik.
Zeuri eskatzen deutsugu, Aita eta 5emearekin bat,
garai eta leku orotan jarduten dozun horri, gizaldi eta gizaldietan.
Amen

1

Sinodo-seneko
Eleizaren
aldeko
Idazkaritzak
prestatutako
Vademecum
dalakoan:
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/vademecum/Vademecum-ES-A4-compl.pd’
eta
Gotzainen
Batzarraren Kristau laikoak, Eleiza munduan CLIM ik. 2. atala eta Bilboko Gotzainak 2022ko Garizuma-Pazko aldirako idatzi
dauan Pastoral Idazkian oinarrituta dago.
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. 5arrera
Gotzainen Sinodoaren ezarpenaren 50. urteurrena gogoratzeko ekitaldian, 2015eko
urrian, Frantzisko “ita Santuak hauxe adierazo eban: bizi garan munduak,
kontraesanak kontraesan, maitatu eta zerbitzatu egin behar dogun munduak, bere
misinoaren alderdi guztietan sinergiak sendotzeko eskatzen deutso Eleizari .
Jainkoaren Herri osoari zuzentzen jako Eleizaren misinoan lankide izateko dei hau:
bateatu bakotxak konprometituta sentitu behar dau hainbeste behar dogun eleiz
eta gizarte aldaketan. “ldaketa honek bakarka eta alkartean bihotz-barritzea
eskatzen dau, gauzak Jaunak ikusten dituan lez ikusi daiguzan .
Ildo beretik hitz egiten dau On Joseba Segura
”ilboko gotzainak 2022ko Garizuma-Pazko
aldirako idatzi dauan pastoral idazkian, pandemiak
emon deuskun ikuskera barria kontuan hartuta:
”izkaiko Eleizan garaien zantzuak irakurten ikasi
gura dogu, alkar zainduz eta gizalegezko
gizartearen sorburu eta Jesusen alkartearen
bereizgarri diran alkarrenganako maitasunezko
lokarriak sendotzen lagunduz .
Gure lekuko Eleizan “ita Santuaren galdeketari erantzun eta Sinodoari ekarpena
egin ondoren, eta Ebanjelizatzearen Eleizbarrutiko VI. Egitasmoaren prestaketari
berrekin aurretik, Garizuma-Pazko aldi hau aukera ona da munduan Eleiza izateko
eta egiteko eran doguzan jarrerak eta espiritualtasuna berrikusteko eta lantzeko.

. La sinodalidad, “hay otra forma” de ser Iglesia
Sinodo hitzak alkarregaz bide egin adierazoten
dau. Sinodo-sena Eleizaren izaeraren osagaia da.
Sinodo-seneko
Eleiza
izatea,
Kontzilio
ekumenikoetan
adierazoten
da,
Gotzainen
Sinodoetan, Eleizbarrutietako Sinodoetan eta
Eleizbarrutietako eta parrokietako ”atzordeetan.
Hainbat era dago Eleiza osoan sinodo-sena
bizitzeko.

Halanda be, sinodo-seneko Eleiza izatea ez da dagozan erakunde honeetara
murrizten. Hain zuzen be, sinodo-sena gertaera edo eslogana baino gehiago da,
batez be Eleizak munduan dauan misinoa bizitzeko estiloa da eta izateko era.
Eleizaren misinoa aurrera eroateko, ezinbestekoa da Jainkoaren herri osoa abian
izatea, kide bakotxak bere eginkizun erabakigarria garatu behar dau eta danek
alkarri lotuta egon behar dabe. “din batekoak zein bestekoak izan, nork bere
aletxoa jarri leike. Sinodo-seneko Eleizak alkartasunean bide egiten dau guztien
misinoa garatzeko, kide diran pertsona guztien eta bakotxaren partaidetzaren
bidez. Epe luzera sinodo-sen handiagoko Eleiza izatean datza.

si nodo-seneko elizaren alde: elkart asu na, part ai detza et a mi sioa

BA6 GA2A, ELKA22EKIN BIDE EGINEZ
Gotzainen Sinodoaren ezarpena izan zan Vatikano II.a Kontzilioaren frutuetako bat.
Gotainen Sinodoa, orain arte, “ita Santua buru dala ospatu dan gotzainen batzar lez
egin bada be, Eleizak gero eta argiago dau sinodo-sena dana Jainkoaren herri osoak
egin behar dauan bidea. Hau dala-eta, sinodo-prozesua dagoeneko ez da gotzainen
batzar nagusia bakarrik, bateatu guztiek egin behar daben bidea baino eta bide
horretan lekuko Eleiza bakotxak funtsezko eginkizuna dau.
Vatikano II.a Kontzilioak ideia bat sendotu eban: bateatu
guztiei, hierarkiari zein laikotza, Eleizaren misino
salbatzailean eraginkortasunez parte hartzea dagokiela (LG
32-33). Fededunek Espiritu Santua hartu dabe bateo eta
sendotzan, eta, Kristoren Gorputzaren atal izanda, askotariko
doe eta karismak dabez Eleizaren erabarritze eta
eraikuntzarako. Holan, “ita Santuaren eta gotzainen
doktrina-aginpidea Jainkoaren herriaren sensus fidelium
dalakoagaz, hau da, ahots biziagaz hartu-emonean dago.
Sinodo-senez egindako bidean, Jainkoaren herriaren
ahotsean oinarrituta Jainkoaren borondate ahalik eta gehien
islatuko daben pastoral erabagiak hartzea da xedea.
Sinodo-sena, dei da Jainkoaren herri osoarentzat, baita artzainentzat be,
alkarregaz bide egin daien, Espiritu Santua eta Jainkoaren Hitza entzunez,
Eleizaren misinoan parte hartzeko Kristok gure artean ezartzen dauan
alkartasunean. ”ateoaren bidez, Jainkoaren herri osoak duintasun eta bokazino
bera izatean datza.

. Ardurakidetasuna Eleizaren bizitzan eta misinoan
“lkartasuna, partaidetza eta misinoa da Sinodoaren goiburua. Jainkoaren herri
osoaren partaidetza erabakitasunez bultzatu gura dau. Dei egin jaku guztioi, gure
”ateoaren arabera, gogotsu eta eraginkortasunez parte hartu daigun Eleizaren
bizitzan. Emakume eta gizon, gazte eta nagusi, danok alkarri entzun behar
deutsagu parrokietan, kristau alkarte txikietan, mobimentu laikoetan, komunidade
erlijiosoetan eta alkartasunerako beste hainbat eremutan
”aina entzute hori alkartasuna eta misinoa binomioaren
barruan gauzatuko da. “lde batetik, partaidetzak
alkartasunean haztea ekarri behar dau eta horretarako
ezinbestekoa da entzutea, aldatzeko prest egotea eta
bereizketarako jarrera izatea. ”estetik, partaidetza ez da
Eleizaren barruan bakarrik gauzatuko, agintea
eskuratzeko borroka endogeno lez. Mundura eta Eleizak
sasoi eta leku bakotxeko gizartean garatu behar dauan
misinora begira gauzatuko da.
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Sinodo-seneko Eleizari buruzko Sinodoaren ardurakidetasunerako deia, azken
batean, Eleizaren bizitza eta misinoan laikotzaren partaidetza eta erantzukizuna
bultzatzeko deia da. 1991ean, EG”ak oraindik indarrean dan Kristau Laiko, Eleiza
Munduan (CLIM) agiria argitaratu eban. ”ertan, ebanjelizatze barriaren sustapenean
laikoen erantzukizuna ezinbestekoa dala esaten da.

Ebanjelizatze barria sustatzeko, gure alkarteen –eleizbarruti eta parrokia- bizitza
biziagotu eta barritzeko eta misino-ebanjelizatzea sustatzeko, ezinbestekoa da laikoen
duintasun eta ardurakidetasuna eraginkortasunez autortzea eta euren parte hartzea
eragitea Eleizan eta gizartean (CLIM ).
“ldi berean, ezinbestekotzat joten da dualismo eta kontrajarpenak gainditzea. Kide
guztiak alkartasunaren zein misnioaren arduradun dira, kontrajartze barik, baztertze
barik (CLIM, 32).
Era berean, aparteko deialdia egiten da Eleizan emakumaren bardintasuna era
praktikoan autortu daiten.

Eleizan guztiek, eta emakumeek, “protagonista lehen lerroan”,
emakumearen duintasuna defendatu behar dabe bereizkeria ororen aurka.
Ezinbestekoa da emakumeak Eleizan dauan duintasun eta erantzukizun
eta duintasunaren autortza teorikotik autortza praktikora igarotea (CLIM ).
“zkenik, Eleiziaren bizitza eta misinoan ardurakidetasuna bultzatzeko hainbat
jardunbide eta proposamen aurkezten eban. Elizan eta gizartean azaltzen diran
konpromiso eta lekukotasunak aitatu daitekez.

. 5inodo-entzutea eta bereizketa espiritualaren artea
Sinodo-prozesua, batez be, prozesu espirituala da. Ez da
ez datuak batzeko jardute mekaniko hutsa, ez da batzar
eta eztabaidak egitea bakarrik. Sinodo-entzutea
bereizketara begira dago. ”ereizketa pertsonal eta
komunitarioaren artea ikastea eta gauzatzea eskatzen
deusku. “lkar etzun, fede-ohitura entzun, sasoien
zantzuak entzun, Jainkoak guztioi dinoskuna bereizteko.
Sinodoaren hasierako ekitaldian Mk 10, 17-30 Ebanjelioko txatala irakurri zan:
«Maisu ona, zer egin behar dot betiko bizitza ondaretzat jasotzeko’». ”arri Ona
irakurri.
Frantzisko “ita Santuak, Ebanjelioko txatal hau oinarritzat hartuta, sinodoa egitea
zer da azaldu eban: aurkitu, entzun, bereizi.
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”ideoa ikusi daiteke (13 min)

2

0ara ver el vídeo,
pulsa sobre la imagen
o escanea el código qr
Edo homilia irakurri

3

0ara acceder al
documento,
pulsa sobre la imagen
o escanea el código qr
Ebanjelioa eta homilia hausnartu.
“bestia entzun, Tiempo para descubrir

4

0ara ver el vídeo,
pulsa sobre la imagen
o escanea el código qr
Isilunea.
Galdera bi bakarka gogoeta egiteko (edo bi edo hiru laguneko taldetxoetan alkarrizketan
jarduteko):
Eleiza izatea bizitzeko dodan eran: ataraten ete naz besteen bila’
Entzuten ete dodaz besteak’
“lkar zaintzen ete dogu’
Eleiza izateko eran: alkarregaz bide egiteko jarrera nagusitzen da ala bakotxa
bere aldetik doa’
Hemen eta orain Jainkoaren deia bereizte aldera, erabagiak alkarregaz hartzea
lehenesten dogu’

2

https://www.youtube.com/watch’v=NzK_2m5Z4Tw%20o

3

https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html
4
https://youtu.be/OX1uHLcUHa8
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7. “5er sinodal”. 8 5ugerencias para el actuar.
Eleizak gaur egun aurrez aurre dituan bidekurutzeetan sinodo-sena gauzatzearen
inguruan dauan ikuspuntua agertzera emon dau hainbat bider. Honeek dira berak
nabarmentzen dituan sinodo-senari lotutako jarrerak
Ezinbestekoa da gauzak batera jartea. 5
6
“paltasunez entzun eta, aldi berean, ausardiaz hitz egin.
“lkarrizketak barritasunera garoaz. 7
”ihotz-barritze eta aldaketara zabaldu.8
9
“urreretxi eta estereotipoak atzean itzi
10
Klerikalismoa gainditu
Nork bere burua askitzat hartzeari uko egin 11
Ideologiak gainditu 12

8. Itxaropena sorrarazo
“skotan, bidelagunen arteko solasaldietan, Emauseko ikasleei
gertatzen jaken lez (Lk 24, 13-35), arrakastak gogoratu eta
ilusinoa erakutsi ordez, etsipena eta tristura agertzen dira:
guk uste genduan… eta begiratu zer gertatzen ari dan . On
Joseba Segura ”ilboko gotzainak Garizuma-Pazko aldiko
pastoral idazkian dinoanez, Ohikoa da gure bizitzan
zapuzteak bizi izatea, baina gure azterketetan arrangura
nabarmentzen danean, diskurtsoa antzu bihurtzen da eta
geldiarazo egiten gaitu. “huleziaz jantzitako edozein egoera
ondo irakurri gura badogu, ez deiegun besteei errua leporatu .
Itxaropena sorrarazo daigun. Itxaropen-argi izan behar dogu, ez zoritxarren profeta.
Sinodoak amets egiteko une dira eta Frantzisko aita santuan dinoan lez,
etorkizunagaz denpora emotea da kontua.
5 “usardia eta zintzotasunez (parresia) hitz egin behar dogu, askatasuna, egia eta maitasuna buztartzeko. Danok hazi gaitekez ulermenean
alkarrizketaren bidez. Sinodo-prozesuak aukera emoten deusku benetako entzuteari zabaltzeko, aldez aurretik emondako erantzunez eta
aurreretxiez baliatu barik.
6 Danok dogu besteen entzuteaz gozatzeko eta hitz egiteko eskubidea. Sinodo-alkarrizketarako ezinbestekoa da ausardia bai hitz egitean eta
baita entzutean be. Kontua ez da eztabaidan jardutea besteak konbentzitzeko. ”esteek dinoena Espiritu Santuak guztion onerako esaten
dauan berbatzak hartu behar dogu (1 Ko 12, 7).
7 ”esteengandik entzun doguna kontuan hartu eta gure eretxiak aldatzeko prest egon behar dogu. Entzuten dauan eta bidean dan Eleizaren
zantzu gara. Entzutean, Eleizak bere herriaren garrasia entzuten dauan Jainkoaren eredua bere egiten dau.

8 “skotan, aurka egiten dogu Espirituak ekintzara bultzatzen gaituanean. “utokonplazentzia eta erosotasuna lako jarrerak alde batera itzi
behar doguz, erabakiak hartzean, iraganetako moldeetara begiratzera garoez-eta.
9 Larrituta egon gaikez gure ahultasunagaitik eta pekaturako joeragaitik. Entzuteko lehenengo urratsa, burua eta bihotzaokerreko bideetarik
ezjakintasun eta banaketara garoezan aurreretxi eta estereotipoetatik askatzea da.

10

Eleiza Kristoren Gorputza da, askotariko karismek aberasten dabe eta kide bakotxak eginkizuna dau beren-beregi garatzeko. Gure artean
alkarren mendeko gara eta guztiok duintasun bera dogu Jainkoaren herri santuan. Kristoren irudiko, benetako ahalmena zerbitzuan datza.
Sinodo-senak herriari adi entzuteko eskatzen deutse artzainei.

11 Danok gagoz ontzi berean. “lkarregaz osatzen dogu Kristoren Gorputza. “lkarrengandik ikasi daikegu, alkarregaz bide egin eta besteen
zerbitzura jardun. “skotan banandu egiten gaituen harresietatik –adina, generoa, jatorria, aberastasuna, arrakala digitala, askotariko
trebetasunak, heziketa-maila desbardinak, e.a.- harago zubiak eraiki daikeguz.
12 Ideiei gizon eta emakumeek zehazki bizi daben fede bizitzari baino garrantzia gehiago emotearen arriskua saihestu egin behar dogu.
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Dei egiten jaku sinodo-sena gure alkartean bizi daigun, baztertuta edo bakarrik sentitu
diranakaz, gizartean Eleizatik gehiago itxaroten dabenakaz. Ebanjelioaren
poztasunean oinarritutako etorkizunaren osoko ikuspuntua sortzean datza.
Datozan hilabeteetan, Ebanjelizatzearen Eleizbarrutiko VI. Egitasmoa prestatzeko
aukera izango dogu eta alkartean bereizketa sakona egingo dogu. Hartu daiguzan
erabakiak partaidetza ahalik eta zabalenaz hartu behar doguz eta banaketa eta
antzutasun iturri ez ezik alkartasun sakonagoa eratzen lagundu behar deuskue. Era
berean, geure zilborrari begiratzeari itzi eta munduan Jainkoaren erreinuaren ”ari
Onaren zeinu eraginkor izaten lagunduko ahal deuskue!
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