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+++++++++++++++++++++++++
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BATEMTZAILEAREN

partaíde garen

apalzok, ikusten dugu ezen.gure HeTria etengabeko borroka batetan murgildua bizí dela aspald.idanik : a1de batetik, bere . ezaugarri soz iokul tural eta lurraldezkoa berrezkuratzearen eta finkatzearerL aldeko bo'rroka dena , baí halaber bere desüi nuá' berak libreki erabakitzeko eskubidearena ere ; eta bestetik, gizart'e eta gisa eredu global berri
baten aldeko den borroka.

2:- Borroka hau lagungarri ge¡tatu da, sektore herrítarrek sufrítzen $uten egoera objetiboaren kontzientzí
bíziago eta argiago batez j abetzeko i espiotazio eta
narj ínazí'o egoerá langile herri den aldetik (neka zari,
arrant zaLe, indus tri s ai l eko . '. . ) ; zapaldu eta menpe ratu. egoera Euskal Herr'i den. aldetik.
3. -. Borroka

hau, erakunde k.lasezko eta_politikoak eta
gure Herriaren sektore geroz eta zabalagoak (ernakumeak,
gazteria, etorkina.k, langabetuak . . . )' berega natuz j oan
dén arabera , bta bízit zaren alderdi geroz eta zab.aha-

t

;

t

(herritar mugirnendu, euskara, ekoLo9ia, amnistia,
euskal . kultura, borroka antinuklearra., feminismoa,
kpntzíentzi objezíoa, giza eskubideak ...) abarkatuz
go.el.
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joan den neurrianr €splotazioaren eta' iapaLketaren ízakera orokorraz jabetuz. joan ízan gara¡ baita herriak
borrokan defendi'tzen du'en gizon eta gízarte aukerbren
.osotas.une z.ko
.;!

"izakeraz
.

a,.,

e.r-e .
'r.

'uta

nazio askapenerako
4. -._ Herri prozes.-u hgu. gi:zarte
pro zesu benetakot zat h.ar tzed. dugu . Us te dugu ezen, gaur

ko

egoeratr

i € z'd.íreI,a librakuntza

edo prozesu berezi

bi, brozesu eta borrokdr bakar baten funtsezko a'lderdi
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bii-faizík.
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5. - Giza. prbzesu

orok bezaLá, honek ére'baditu bere
iluntasunak, geldialdiak eta' atzerakadak, baita desbideketak ere,Hortan nurgildua senditzen dugu ordea
geure burua, jakinik ezen prozesu hortatik kanpo ezin
. rri'

-i.?...

.

daítekee'Ia iribr gera.

6.- Kontzíentzí jabetze hau finkatzen da eta preniazko
bihurt zery , herriaren edo herri klaseen egoera eta.
proze5úaren aurrean feóetik poptura hartzen dugunean.
Esplotazioan, rryarj lnaziga.n eta menderap.enetan bekatua
ageri da, gíza egoisnga, alaitasuna eta Jainkoarekike
batdsuna haustea. (f Joa . ,1 , '! 0) .Herriak beregaindu,
gizon berri bezaLa birsortze'da, Jainko Errginuaren
ib"iLiari bideak irekitzen ,{izkio 'eta onartzen du.

(Jer.,22?

16)
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- ,Fz dugu: borLoka"be,rezi bako itza; herriaren edo be:'
ronen sailen' ekintza konkretu bak oitza , f edetik,,sakrá - '
Lí.zqfr\ eta zuzenesteko asmorik . Guregan eta herr iarengan
7.

bekatüa :atí da, ínoiz adimendua ilunt Len eta biho tza
ixten duena.(Rom, T, 1s-19),.Bhina askazio oso baten

aldeko ahalegin globalak Espirituaren arnasa lagun ízango duenaren segurant zak ematent dig,, adore (.!,c.r" 4, it-'l

y Gal . s, 1 . y 1s) . seguran:lza. honek or¿"" *z gaitg. j
librat zen kasu bako Ltzean egin behar dugun berel,r,t'."
19

ahaleginetik. eta ausart prophetiko salaketa batetik.

(Fi1

, 1,9-11 y Mt. 16,'S)-

.. .8 .. -.

:

.

Baina

aldi

ber*ea.n r,,:.GSplota -

,,.,,.{rl.r zapaLdu eta baz..gertuen a1dp,kp ,,4uftera garbi,.:bate tara ga.' ..rama tza;(L.g.. .T 2: .20 - 23 y Lc .. 1 4 ,
r .. 1.3...y 22) .Auketa ,honek mundu
guziko pobre eta, ukatu guz.íe..
. kiko. elkartasune ra 'zabaltzén

.
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, eta ba.tera, hemen eta
o.r,ai.4 r: klase ot,a Herri aukera

.€ai:!U

batetan

da gur etz.at i
beraz, konposagai bikoítz bat duenar so zía-

rukera

bat,

[a eta

'nazionaLa

zeha.z,tén

¡
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9.-' Aukera horien.garapenak eginkizun baten aurrean jartzen gaitu herri osoarékin batera, konpremezu argitsu_
lo

eri

, so.rnenari eta erabaki ,gabeko prob lenei

emateko gauza ízango

s'oluz ioak

diren pauso Folitikóen bilaketari
3
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zaba\ík egongo 4ur eginki
10.

-

Aukera. honek ,

zun

baten aurrean.

batei erer. herrian eta'h"""rr'
-ioroiu_

suan sart zera bul tzatzen gaitu.
Crti , , il:;;"i"u' ,, '
guretzat ésan nahi du, proLetari. zazia eta euskalduntzet

dinanika batetan sart¿€a..¡, her.riare.n: bqt:
l
rrokak lehiatsU eta ;kritikokí gut'ega na,tzen di.Egg3lq:_,rl€,r4_.
-rrian; b+. i!a , harén iriteres ',,eta he_,l.b,u1üakr;
haren gizqna
eta gí4a{tearekiko proj ektu globala, haren: ideologie
iraul tzaileár-. haren analisi tresneria, e,a. ere.
:
pert-sonátare_..¡r
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Hara

dugu adi erazten bere askazioaren alde bo-

rrokatv ep-den herriarenganako gure 'konber titzean,
re konbertitze iraunkoarra Jainko agan* Erreinura, "g.eu
eta
honen'eskakizunetara. (Mt . 6, SS . MC. 1 1 S)
.
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uler tzen eta bizí nahi dugu Jesukristoganako
geure lei'altasuna, dirnentsio guztietan, Jesusen
ikasle
eta jatraitzaiLe ízatearen g"r"" kondi zioa (Mc; g, s6
eta Lc. 9, zs-26) . oinarr ízko aukera hori,. n.ahi dügu
izan dadín, fede bibentzi leku iraunkor bat, esperien_
12 '

HaLa

tzia espirituar.e

teologi gogoe tazkoa, Hauxe , izango
da konpromezuari frente emateko beharrezko den
kriti_
zítatearen eta r-ibertatearen garant iarik onena . Gure

ezarpena

Hitzarí

zkoa, .

.

ñérri

askapen prozesuan, barneko ixiltasunezr'
erne egonaz eta Aitarekiko elkarti zketaz eten_

'gabe garbitua,
argitua eta indartua ízan behar du.
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- Herriaren aLdeko aukera eta hat.en prozesuan sar.t trr" nahi 'dugu ízan dadin éb.anj e1,i
"^tr" Leku iraunkor
.13 ,

bat.Eta alderantzíz, ohartzen gara;
ohartu, ebanjeLi zatzea ez dela.' soilik gure apaiz lanik behinena, baizlk eta , batez erq , herriarekin 1,o:
t,zeko modu berezi eta espbzifikoa
ízan behar due La, (1 Cor . 1 , '17 -ZS .

_

Evang. Nun. "14)
14 .
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Hone'k ebanj eLízatze askat zaibat eB,k atzen du (Lc . 4 , 1 B eta

.

3;'.6) ,Hots, historian eragingo duen..:Berri Onaren iragarpen b?t , prozesu liberat vaí=
Le eta haren pro j ektua aTgi tzeh eta dinarni zatzen lagunduko duena.Baina'horrek eskatzen du, praktika askatzaile baten' biho tzetlk Ebanj elioa aurrez berrirakurt zea..
(Evang, Nun. 33-.35).
Hec
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zatze askat zaíLgak hit zaren eta keinuaren
arteko
¡: sintesia egin nahi du, ekintzaren eta adier d?penaren artek'oa. Mint zatzen den ekint za da eta egin dagien hit za .Ebanj e Lizatzeko kapaz askat zen duenez gero
eta askatzeko kapaz ebanjelizatzen baitu.
15.

Ebanj el"i

-' Memento hontako eragozpenak erago 4pen, Ebanj eliaren indar askat zaíLearengan dugun fedea bai eztatzen
dugu.Uste dugu ezen Ebanjelioa aportazío' baliotsuena
1

6.

dela prozesu askatiailearent zaka, Pfozesu' hori bere
gabekoek
osf tasunean harturik, sinesmendun eta s'inesmen
protagoni zatva ; hau da, pr?ze.su horren osotasunezka
ízaketarent zako, nahi ztaezko ekarpena da, Jainkoaren
F't ^--:
aa+{-'tJ'r6?a'1
| 1^^1-'l:
gertagarri
-^.i-a+a
.1=i
asmoaren arabéra. .'Ebanjelioak gainera,
tezkeen absolutizazio eta idolatrien aurrean ernaüzen
gaitu, azKen finéán likázioi eta libertaterako bidea

ixten .baitute

(Lc

. -ZZ;-24 -28) '

17,-UstgduguezenherriaEbanjelioarendestinat?ri
abantailatu dela, harekiko eskubidea due1a, elkartasunean hartaz jabetzeko, bere hitzean, praktikan eta
bízit za gsoán liura adierazteko . Konprometat zén gara be T.az'gure,e¡ku.dagozkeenbideguzíakbilatzera,Jain.koaren Httza herri klas eei heldu dakien '
Herriaren erlij iotasuna iluntasunez
eta kontraesanez nahastua egon da etl dago ; sarritan'
nahi izan da Herria bera erab íltzea erlij ioaren bitart'f
i j iosoat'ren
tez, Horrengatik, gure Herrian aktore erl
zenbaterairiokoa aztertu. eta pis atzera konprometatzen
potengará, hor gorderik dagoen fede áskat zaílearen
tzia:- posible hori garat zen .Laguntzeko xedearekin'
.G>,
'Arreta -bére zia j arriko dugu
19.konpr.omezü borrokariak beregaintzen' dituzten kristauen fedearen
lagunt za.n,r. haien f ede eta praxia
elkarr izketa iraunkor eta elkar1

8,

-

Gure. Euskal

zkarrian lotu .:daitezen ekintza sozio-pglitikoak
ez dezaion sinesnén eta kontenplatibo dinentsio.ari
abéra

kalte egin
20.- Ebanjelioak komuní\atean egíten du deia (Hec, z,
41 - 47 eta 4 , 32-37). Herriaren baitan . aldarrikatua izanik, komunitateak herri izaera bat lortzen du (1 cor.
26-31-)'. Baina komunitatearen herr í- izaera. hor í'- e'z da
batez ere estrakzio materialaren araberakoa, baizik
eta Eb'anj elioak inplikatzen dituen aukerak norberegainduak diren intentsitate eta leialtasunaren'araberakoa
. i '.r hain lúzen Hau da : Solidarita.: ,-tea esplotatu eta zapalduarekin,
herriarekin, Kristoganako konbertsio bezaLa éta .pobretasun
eta anaitasunaren bib entzia bezaLa ; .zetbítzua, Jesus i j arrai tzea ; komunitateak berak beregaindu dezaLa dagokign ardur"a

zatzaílea ; benetakbkorrespbnsabiLitatea ; funtzio diferenteon onart zea .
.bsprrltuan bízitzea ; penitentziazko jarrera berrazterketan eta kritikan, e . o.
ebanj e1i

.

.;
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tsaina komunitateak beren funtzio ebanj e1i zatzaiiearen arabera defini tzen dira bate z .ere, zeinek heiri'an sart zea eüa herriganako konprome zua inpl iic atzem
duen (Ev. Nun. 58).
21 .

7

.

.,

.

ZZ .

- :Gure xedea halarik

..tzea bain'o .,hurrunago

ere

, konunitate. txipiak sor -

Komunitáteok Eusk'ál Eliza
Hqrritairaren ,érnamin eta agíitza dira guret ?at Eta
doa'.

guretzat bere askazio sozial utJ naz io. 'rral^aren alde borrok atzen den [.Ierriaren f edeán' óinarri tzen d,ena.; bere Herriarekin bat egina, haren zerbitzuan dena .eta Herriak bere., etxea beza]-a senditua
ELi'za,''hori' ..da

i
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deria
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Herritarra ez da kornunitate
txipien bilduna
hutsa.Baldin herriak Ebanjelíoaz jabetzeko eskubiderik
.!-ed.t+, .r9te bízitzeko eta esprésatzeko modu kolektiboak
,,bad!!t1., pentsatu be.harko dugu badirela ELiza Herritar,r;Are,n partg izate'k0':, moduak, -Herri denez - -herri.Sren
. zenbait,.sektoreri dagózkionak eta hertsiki komunitario
ez direnak . Bes teLa , E1 iza'.' Herrit arra. éz baina mino rien, garbien eta kutsatugabeen Eliza egingo genukerl
23

ELíza

herriaren beraren errealitatearen kontra jarriz.

.
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- Euskal ELíza Herritar. baten ezauganiak éiif,i¡ritze .rakoan , @z gaite zen hurrurie'gi ' j'oan geure
""rtitüñátlt
?+ .

eta irudinenak buL tzatlrik.Haren prozesua gure gizarte
osoarenari ioturik denez ger'o ¡ kont zíentzi naiLan eta
konprome.zuan aurrera doazen" tal,de eta komunitateetan
errepara!zen 'den izakera.berrezkuratzen j oatea lortu
behar da ; bai: ihalaber kristau herriareir -oro harjarrerak, portaerak, balore eta. nahikundeak.Hortik
'abíatuz, jarraí g'intezke aurrerabidean,
'

8

.:. 81 Lza Herri ¡ati'a,ez da i par.aleL a.a':E'z- da.beste Eriza
Fat, bai ztk .eta "bestearengandift." .d,at.orr'óna, esplotatua , zapaldua , baztertu.a r' Erizan bere bui.ua sarritan
nenpeko eta baztertu sendiSg $ugg?Tengapdiko E¡iza.
Eli za' honek, rrbéstearensk",kgnberlqiq .saksn;.bate tara
deitzen dio Eliza osoari ; aLdi bergan. bele Ieialtasula
2.5

berraztertzen drié1arik, 'zeren
ui ua-i.t:J bere auke raz
"tj
jqstif ikatua sendi tzen Guré - auker", 'rri ia af ízíarr*,
burwz', ' ez. aq f ede. ::,a..E,kgra, s.o zíologiko a éIa teo.logikoa
baino lehen. Bai e ztatzen drgu 'geure konunio,r''ék1esia1a
eta j erarkikoa , tents io onuragarri be?qra, u1 erturik,
zeren eta komunioa 1"1 amaitugabe a aar" doh"i e,skato1p.,
gikoa r" Kristorekilio guré: komunioáren arabbr"kor r ,pobreeiiiko, bere áska zíoa lortü nahi duen'herri"t"tito :
Jainko Erre inuaren zetbítzuan .
"
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BATERATZAITEAREN HELBURU
-O-ROKORRAI( ETA
EKITEKO BIDEAK

.'.'...
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Batera tzail.eko- apaíz'ok hontara konprornetat zen gara
lr

.i

j

1.
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HERRI ETA KLASE AUKERA GARBI ETA PRAKTIKO BIDETIK
AURRERATZEN JOAN, ASKAPENEMKO EUSKAL BURRUKA HERRI TARREAN AKTIBOKI PARTE HARTUAZ ETA BURRUKA HORI
"

..:..
INDARTUAZ.

Horregatik

:

- 'Gure sozio.lcuLtural nortasunaren baiez .,...'penari eta^ berreskupenari Lagunduko diogu, eta lehenda'''''
-g

bízí,

géure buruak euskaldunt zen ahalegindukó gara.
Herriaren eta apaízen euskaldunt zea eskatuko dugu eta
maila guztietan gure kulturari'bultza egingo diogu.

osoan,*,;"1:TI,'#:i::":::"_;;:""::il"r:::;

zesu
bat sortzekó . sahia tuaz. Honela ízango gure bidea

-

. .:.. _..

.'

herritar guztiaren píztura.'eta in(auzo elkartéak, ekologista eta *nti-

Mr¡ginendu

dartzea-

nuklear taldeakr. amnistia, preso et?- atzer:riratuen aldeko taldeak, feministak, langabetuen elkarteak ...)..
Bilztertuei Laguntza eginkorra (enigranteak.,
preso sozialak ...)
Herrien eta per.tsonen eskubidebn defentsa.
Erakunde eta modu errepresiboei kontrakotasuna,

: -

Gure Herriaren lurralde integrakunt zarí
laguntasúna ernarigo diogu, Euskal ELiz Probin t'zía sorta-

tazteko

.

es

igent

z

ia berrituko .

'
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GURE UTNNTNREN ASKAPEN PROZESUAREN AZTERKETA

KO ETA IRAUNKORRA ETA,. BERTAN ETA BERTATIK,
},IEN IMKURPENA EGIN.

.Horregat

ik

KRITI-

,SINES';.

:

:

-

Aurkesten . za.igün gí'zarte ereduaren
.' azterketa eta' balorapen iraunkorra eginen.
- Sektore herritarren, egóera ob j etiboarekin j abetuko.

.

a

lti|
'lv

'

. .i

':
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Herriaren -prozesuan daüden desbideratze, dtzerakada, geraLdi eta zaLantzagartitasunen (bekatüzko egoera) eta alderdi. positiboen bereizgoa (Espi-

rituaren indarra)
3.

-

egingo.

GURE FEDEAREN BERFORMUIAPEN

IMUNKORM,

ASKAPEN

PROZESUAN SARTURIK DAUDEN BESTE FEDEDUNEKIN BATERA
E.GTN.

line? hortatik j oango dira :
- Askapen mugimendu herritarrean partaide izan dai tezen, gure elízetara etort zen d-ireh' per tsonei norabidea eman.
- konprome zut ik , s ini smen bíqipenaren
eta ospakizunaren, teologiko hausnarketa eta bere a:T-,
teko komunikazioa zuzendu. rndar askat zaiLe bezaLa
Gure ahal'eginak

oto

ítza eta . gurut zea berraurkitu.

Pertsona konprometituak kontuan eduki-

rik, oinarriarekin herritar teologi hori laboratu.
- Konpromezu konkretutik has íta, zentsu
askat zaíIez Ebanj.elioa birrirakurri.
bikoitz joeran :

Jesusen pertsona berreskuratu, bere
pobreen eta zapaLduen aldeko aukeran

eta kontenplatibo dinentsioan.
Herri4n t'f aktore erl i j iosoak"
dun irispidea, horren azterketa ela balorapena egin ,
eta .bere barnean daraman sinisnen askat zaíLearen indaGure

rra bilak
Minist erítzaberriak sortzeko oinarriko indar irauL tzaíleak desbLokeatü e'ta j aso eta indar
4l

baL

íagarriak berreskuratu- (oinarrikct taldeak, kristau

soilak, apaíz seku.larrak ...).
tzunkidetasun efektiboa' girotu,
Jendearen galdera biziei heldurik eta
eTant.zuntzeko bi,Ceak

erátu.

-

kr is.tauei

iriki nahirik,
.:

katekumenatu bat

t

Konpromezü militantea
hartu .duten
.:
beren s inesmenean lagundu . . i

Herríkoitasuna indartzeko katekesia,

sakramentu eta otoitzaren norabidea egin.
4.

-

EUSKAT ELTZA HERRITAR BATEN

JAIKIGARRIA ETA LEGAMIA

I ZAI{ , PROZESU ASKATZAILEAN KONPROMETITURIK DAUDEN

.

BESTE

ELTZA BATZUEKIN LAGUNKTDE.

Hauxe' egiten sahiatuko gara

'

:

,uskál

díozesetako apa ízén artean,
oraingoz daudenen ondoan, haltuemanerako eta komunika-

tzeko modu berriei erágin.
. .:
i..u:
'Erabide
elkartutako guztiei bul tzada
eman, Dalca erabaki eta partaidetasunerako plataformei
l'

ere

.

Kristau elkarte txikiak sortar azí

eta indartu;

- Kristau elkarte txikietan orain.ez

ez dauden pertsonekin, báina ask'apen- prorls,rari' sarturik
. daudenekin, Euskai EIíza Herrita.rrean kide i zateko mo duak eta lokarriak ezatri.
-K1ase nagusiek eta potere

politikoek
)é)/
lry

tzen duten El-i zaren azpiestruktura ekóiibnikéá r ge..toz qta gehiago mozten ' j oan, eta sinismendunek autoj.es -

-'S.erma

tionatutako autof ina.nt ziaketa. bul t?,atu.
Nota baLiagarri bezaLa Euskal EIíza
Herritárrai ezatti herriaren askapen prozesutik ateratzen diren j okabideak, s€inaleak, j amerak, ' baloreak
eta aspirapen positiboak.
i 'Ez bere bizitzatík, bai herriaren
errealitatetik Eli zaren defini tzíoa asmatu.
- Kritikazko eta tentsiozko eLíza eta
j erarkiko elkartasuna geitu.
' : Eliza'mailan ere diren ekintza eta
_

".,.

erakunde errepres iboen aurka burrukatu e.ta gíza eskubi-

deak defendatu.

:

- Eli zaren atzerakadari.. kontrakotasuna
egI.n.

-

Askapen prozesuan konprometiturik

dauden eLiza nuginendugkin, batezbe Latinoanerikako
apáiz bate'rat zaíLeekin, elká'rtasun, hartuenan eta espe -

rientzien elkartrukerako Lokarriak jarri.
Konpromezuj sozio-politiko iraur tzaí :
learen iraunkortasuna babestu ,
- Ekiteko bide guzti hauek'beteratu.
.

.
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