
GIZARTEA

MIAMSI LAGUNARTEA (ETA II)
"LAGUN BEARTSUEI LAGUNTZA EGIÑ"

A BEGI ONA

Gizarte maillan, gaurko agintarien eta jakitunen jokabidea
giza - zenbaketak eta azterketak egitea da. Zenbat diren bear-
tsuak, zenbat dagozan "drogan" ondaturik, sidaz kutsaturik,
etxetik bazterturik etabar.

Bai, zenbaketak eta azterketak ondo egiñak eta ugari. baña
laguntza, gutxi. Azken baten zer egiten da euren aide?

Miamsi Lagunarteak on ikusirik beartsuen biotz barrura-
ño, banan-banan jo gura dau. Giza emakume bakoitzak iza-
kera eta egokera berezia dau. Eta modu berezian abegi ona
egin bear jako. Gizadia ez da ardi pilloa. Kristo gure Jauna
artaldea utzirik ardi galduaren billa joan zan eta zoragarrizko
bazkaria ta jaia egiñ. Ori da gutzat molde erakusgarria.

Pertsonak banan-banan onartu bear dira. Ori da gure
Parrokian egiten dana. Ogei millatik gora dira emengo biz-
tanleak. Ezin esan alakoak dira, barriz, euren bearraldiak eta
nekeak.

Ondamendirako bidea erreza ta zabala dogu. Baña onda-
menditik burua ateratzea oso zailla ta egingaitza. Miamsi
Lagunarteak ondo daki orren barri eta bear eta nai daben guz-
tien aukera gozo ta biguna eskeintzen dautse.

ZER BEAR DA?

Miamsi Lagunartean sartzeko zer bear da? Biotz zabalta-
suna eta maitasuna, gogo zintzo ta garbia, kemena ta gaitasu-
na bestiei on egiteko. MIAMSITARRAK giro ontan doaz nai
aberatsen nai txiroen artera. Asko gabiltza mundu ontan "zal-
ditik astora eta astotik lurrera". Askok ditugu geure gazi-
gezak eta gora - beerak.

Danai dago zer erakutsi, eta danok daukagu zer ikasi euren
bizimoduan.

MIAMSI Lagunartea ez doa iñora jaun eta jabe giroan,
maixu ta ongille moduan, laguntzaille ta ikasle moduan baño.
Danok daukagu zer erakutsi eta zer ikasi, zer emon eta zer
artu.

MIAMSI Lagunarteak ez dau eginkizun berezirik, ez dabe
esaten: "au bai ta on ez". Laguntasun zelaian ez dago muga-
rik. MIAMSIK ez dauko batzar tokirik. Kristo gure Jaunaren
moduan dabil aide batetik bestera, eguzkiaren galdatara,
neguaren ozmiñean, oñez, aterik ate. Egokiro esan daikegu
emen Jesusek esandakoa: "Itsuak ikusten dabe eta errenak ba
dabiltza, lepradunak garbi egiten dira eta gorrek entzuten

dabe, ildakoak bizten dira eta beartsuei Barri Ona emoten
jake". (Mat. 11,4)

Beartsuen etxe barruan sarturik, zer egiten dabe? Lenengo
ta beiñ alkar-izketa gozo bat buruz-buru alkar ezagutzeko,
euren larrialdiak jakiteko eta egoki dan zuzenbidea erakusteko.

Izan be, gaur egun ba ditugu gizartean giza - erakundeak
beartsuen alde, ongintza ta erruki etxeak, jantokiak, serbitzu
etxeak. Baña askok ez dauke onen barri eta jakiñerazo egin
bear. Giza semea gizarteratu egin bear da. Baña mesederik
onena ta goragarriena arimarena eta biotzarena da.

Eginbearrik onena, ez da dirua ta janaria emotea, pertsonak
onartu ta gizarte eta eliza barruan abegi ona eskeintzea baño.
Ezin esan alakoak dira mailla ontan egiten diran mesedeak.

Abade etxean, aste buruetan, zarata ta berbotsa dantzut.
zer dala ta? MIAMSIK batzarrean, egitasmoak eratuten,
argitzen eta abiatzen diardu. Gogo beroz ordago zintzo bat
joten dabe. Patty'k diño: "Gauza barri batzuk ikasi dodaz aste
ontan, batez be erakusmen auxe, zenbat eta geiago emon bes-
tiei aberatsago sentitzen naz neure bizibidean". Omar gaz-
teak, barriz: "Alkar laguntzan liburu guztietan baño gauza
ederragoak ikasi dodaz".

Beartsuen aide ekitea ikasketa onuragarria da, izan be.
"Alkartasun ontara etorri baño leen nik uste neban nire kora-
pilloak eta buru austeak, neureak bakarrik zirala. Orain kon-
turatu naz jende asko bizi dala ni baño zoritxar aundiagotan
murgildurik. Larrialdi zorrotzak ikusi ditut eta sakonkiro aus-
nartzen nago".

Bakoitzak bere bizibidetik: ugazaba, sendagille, lege
gizon, etxegille, maixu eta abar, makiña bat mesede eroaten
dabe biotz urratu eta illunetara.

MIAMSItarrak ez dauke ondasunik eta dirurik iñori emo-
teko, baña neurririk barik zabaltzen dabe maitasuna, alkarta-
suna, bakea, argitasuna, etorkizuna, eta batez be, sinismena ta
kristau bidea.
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