
BAKEA

ZELAN LORTU

Bakea beti izan da munduan ondasun aundia, aun-
dienetarikoa. Baiña iñoz baiño geiago gure aldi onetan,
gudak daukezan ondorenak negargariagoak diralako eta
aurrerapena bizkorra izanik, gudak ekarten dauan atze-
rakuntza aundia izaten dalako. Oraintxe esaterako sal-
neurriak goratzea kentzeko bideetan izan gara eta orre-
tarako itzarmenak izan dira langilleakaz eta baltzu-bu-
ruakaz eta gudaren zurrumurrua ta arrorioaren salneurri-
gorakadea sortu danen, asmo guztiak erdi-zapuztuta
geratu dira.

Bakeraren egarria iñoz baiño aundiagoa da ba, eta
gudaren arriskua be iñoz baiño aundiagoa eta albiste-
bideen aldetik argi ta garbi azaldua.

Barri Onaren ikuspegitik begiratu ezkero, berba
gogoangarri oneik irakurten doguz: "Nire bakea damo-
tsuet, baiña ez munduak emoten dauan lez". Bere
bakea eskiñita, Jesus'ek ziurtasun au emoten dausku:
Barruko bakea lortu leiken gauzea dala, zailtasun aun-
diak eta neke asko eskatzen ba'dauz be.

Zelan lortuko dogu samintasun, oiñaze, naigabe eta
laztasun guztien gaiñetik sortzen dan bake ori? Geuk
izan bear dogu bake-egilleak, bestei bakea eroan, emon,
bakerako tresnak Jesus'ek berak eskintzen dauzanak
dirala.

Afrika'ko idazle ezaguna dan Alan Paton'ek diños-
ku, Jaungoikoaren bakea lortzeko tresna izatea ez dala
norberaren zeregiñetatik alde egitea, gizarteko arazo ta
betebearrai begira egotea baiño: Gosea, txirotasuna,
okerkeria, gogorkeria, urko-laguna norberaren onerako
erabiltea, gudea- ta olakoak alboratzen dirala.

Ona emen Frantzisko deunaren otoitz ezagunetik
artutako gogaketa batzuk:

Jauna, zure bakearen tresna egin nagizu.
Asarrea dagoan lekuan adiskidetasuna ezarri dagidala...

Beneditarra dan Ana Maria López amak beste au
diño: Onetan egi sakon bi alkar indartzen dira: Ezagu-
tzeko argia dago alde batetik, baiña bestetik bakea Jaun-
goikoagandik datorrela jakitea. Eta erabatez, arduraba-
kotasunean, dana Jaungoikoari itzi ezkero, berak geuri
eragiten dauskula orrelango bakea etorkizun obea egi-
teko dala jakiñik.

"Irakiten nago gurari asko eta aundiakaz,
al dodan kalte guztia senarrari egiteko"

esaten eutson gogo-osagilleari, eta ori ezkontza-austea
lortu nai ebalako. Aolku au bete egin zan eta aregandik
alboratzeko gogoa kendu egin jakon: "Maitatzen dot
neure senar maitekorra".

"Iraiña dagoan lekuan, parkamena ezarri bear dogu " .

Kristiñau guztiok ikasi bear dogu, Kristo'ren iraka-
tsiari jarraituz, beti parkatzen eta biotzez parkatzen.

Sarritan aiztuten dogu Salbatzailleak esan euskun a:
"Altarean zagozela, eskintza aurkezten dozunean, zure
senideak zerbait zure aurka ba-daukala gogoratzen ba'do-
zu, antxe bertan itzi egizu zeure oparia eta zoaz lenago
aregaz bakeak egitera, gero egingo dozu zeure eskintza".

Beraz, gure kristiñau gogoeta arteza ta ikasia auxe
izan bear da: Parkamena eta alkarregazko bakeak egitea
bear-bearrekoa dan mailla beratan dagozela.
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