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Laikotza eta sekulartasuna elizan
XX. eta XXI. mendeetan

JAVIER ELZO * 

GOGOETAK

1789ko Frantziar Iraultzak gizarte sekularra ezarri zuen eta XIX. 
mendearen erdialdean industri iraultza eta soziala; bada, gertakizun 
honen ondoren, mende honek asoziazio laikoen multzo handia 

ikusiko du sortzen, askotan emakumezkoenak, hasiera batean fededun-
asoziazioak eta gero laikoen institutu erlijiosoak. Beharkizun sozialak dira 
asoziazio askoren oinarrian daudenak, gehienbat emakumezkoenak, berriro 
diogu: babesa haur txiroentzat, 1850ean Belgikako dirudun pertsonek 
sostengatua, baina antzeko zerbait agertua zen jada Marsellan Frantziar 
Iraultzatik hamar bat urtera. 1833an sona handia hartuko du Pauleko San 
Bizenteren Lagundiak: talde ongileak dira eta hitz ematen dute txiroen 
beharrak murrizten saiatuko direla eta Europako alde askotara hedatu zen. 
1844an Frantzian “Otoitzaren Apostolutza” izeneko erakundea fundatuko 
da kristauaren zentzu erlijiosoa garatzeko otoitzaren bitartez. Alemanian 
1850ean gazte langileen mugimendua fundatu zen (Gesellenvereine), haien 
bizimodu larrian elkar sostengatzeko. Frantzian antzeko zerbait sortzen da 
1871n: Langileen Zirkulu katolikoak.

* Soziologia Katedradun Emeritua. Deustuko Unibertsitatea

1. Laikoek XIX. mendean gizarte sekularizatu eta industrializatuari 
emandako erantzuna
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1848an, egoera antiklerikalari aurre egiteko, hierarkia alemanak Jardunaldi 
katolikoak sustatzen ditu (Katholikentage), gaur egun indarrean daudenak; 
Belgikan Kongresu Katolikoak antolatzen dira 1863an eta hemendik aterako 
dira Belgikan bertan alderdi politikoak 1844an eta baita kristau sindikatuak 
ere 1886tik aitzinera.

Kontuan izan behar da XIX. mendean sortzen diren mugimendu laikoak, 
batetik, Frantziako Iraultzak eragindako sekulartasunari aurre egiteko 
sortzen direla eta, bestetik, industrializazioak landa eremuko jende 
asko hirietara bultzatu zuelako, honek izan zituen ondorio jakinekin. 
Zirkunstantzia hauek behartsuenei formazioa eskaintzeko premia sortu 
zuen eta, hau dela-eta, elkarte erlijioso anitz agertzen dira: salletar 
anaiak, marianistak, maristak, salestarrak etab., etab.,; gainera, ordena 
eta kongregazio zaharragoek ere leku garrantzitsua eskaintzen diote 
formazioari: jesulagunak, domingotarrak, agustindarrak eta baita be-
neditarrak ere (barkatu aipatu gabe utzi ditudanak).

2. Mugimendu laiko berrien 
azaltzea XX. mendean

Belgika izango da berriro ere bulkada 
berria emango diona XX. mendearen 
hasieran. 1909an fundatzen da 
Belgikar Gazteriaren Ekintza Ka-
tolikoa (BGEK). Beraz, Ekintza 
Katoliko terminoa ikusten dugu 
agertzen. Scouts katolikoak 1912an 
agertzen dira eta Joseph Cardijn-ek 
Kristau Gazteria Sindikala sortzen 
du 1919an, eta 1925etik aitzinera 

Kristau Gazteria Langilea izena hartuko du; gaur egun jarraitzen du gure 
artean. Geroago Kristau Gazteria Ikaslea agertuko da ikasle-munduan, 
Kristau Gazteria Nekazaria landa-munduan, eta parrokietatik at lan egingo 
dute gutxi-asko, ezagutzen diren tirabirekin. Horrela bada, Belgikan 
sortzen da, beste herrietan bezala, mugimendu-sarea eta denak bildurik 
geldituko dira Ekintza Katolikoan, zeinak hartzen duen Hierarkiaren alde-
tik mugimendu horien guztien espirituzko jokabidea gidatzeko agindua.

Kristau-mundu osoan espirituzko mugimenduak sortzen dira karisma 
bereziekin, non biltzen diren kristau laikoak: Jesusen Bihotzaren Ligak, 
otoitzaren Apostolutzatik eratorriak (nik neuk ezagutu ditut haurtzaroan), 
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Schönstatt mugimendua, zeinaren ehun urteburua Frantzisko aita santuak 
ospatu zuen urriaren 26an, Mariaren Legioa, Karitatearen Etxeak, Notre 
Dame-ko taldeak, gure artean ahaztu gabe Opus Dei, Escrivá de Balaguer-
ek 1928an sustatua, zeinaren helburua eguneroko ekintzetan norbera 
santifi katzea baita, jokaera euskarri bati esker. Bukatzeko, aipa ditzagun 
Fokolari-ak, Chiara Lubich-ek 1948an fundatuak, Bigarren Mundu Gerratik 
atera berritan espirituzko batasuna proposatuz.

Elizan laikoen zereginari buruzko gogoeta eta ofi zializazioa Vatikanoko 
II. Kontzilioan emango da, bereziki Lumen Gentium Konstituzioan. Hain 
zuzen, Kontzilioa eta gero, konpromiso berriak sortuko dira laikotzan. 
Alde batetik, laikoek esku hartuko dute parrokietako eta elizbarrutiko 
kudeaketa-erakundeetan eta, era berean, batzuetan parrokietan bertan, 
“oinarrizko elkarteak” izenez ezagutzen diren erakundeak sortuko dira. 

Horrez gain, beste mugimendu berriek argia ikusiko dute. Berrikuntza 
karismatikoan ins-piratutako mugimenduak, esate baterako, Malinas-
eko Artza-pezpikuak, Suenens 
Kardinalak, sustatuak. Baita beste 
mugimendu batzuk ere, dimentsio 
espirituala konpromiso sozialarekin 
uztartzen dutenak. Aipa ditzagun, 
zerrenda ahitzeko asmorik gabe, 
Kiko Ar-güelloren bide neo-
katekumenala (1967an), San 
Egidioren Komuni-tatea (1968an 
Andrea Ricardirekin, zeinengandik 
gogoeta batzuk hartuko ditudan 
berehala), Bide Berria (1973an, 
Laurent Fabrerena), Emmanuel 
(1976an), Komunioa eta Liberazioa 
eta beste asko bidegabeki hemen 
aipatuko ez ditudanak.

Jean-Pierre Delvillek1 seinalatzen duen bezala, “Kontzilio ondoko kasu 
guztien funtsean Eliz esperientzia zehatz bat dago, bokazio ezberdinen 
artean erlazio espirituala jostea erdiesten edo lortzen duena (hiru hankako 
euskarria medio, ausartzen naiz esatera); ministerioa, bizitza sagaratua eta 
bizitza laikoa. Elkarte hauen lehentasunezko ezaugarria honetan datza: 

Kontzilio ondoko kasu 
guztien funtsean Eliz 
esperientzia zehatz bat dago, 
bokazio ezberdinen artean 
erlazio espirituala jostea 
erdiesten edo lortzen duena
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espirituzko bizitza-laborategiak eskaintzen dituzte, ebanjelioa eta Eliza 
era zehatzez, esanguratsuz eta baliagarriz bizitzea errazten dutelarik gaur 
egungo munduan”.

3. Jacques Maritain eta Ekintza Katolikoa

Maritainek bere pentsamenduaren gako edo giltza nagusia, “Humanismo 
Integral”ean jada begiztatua, honela adierazten du: “Kristauaren ekinbideak 
hiru mailatan garatzen dira: espirituzko mailan, mundukoan eta tarteko 
mailan, non espirituzkoak mundukoaren bat egiten duen helburu hauekin: 
batetik, mundukoa den obra bera argitzea eta laguntzea; eta, bestetik, 
espirituzkoaren berezko helburuak kontuan hartzea; espirituzkoaren eta 

mundukoaren arteko lotura da, 
lehentasuna aurrenari ematen 
zaiolarik; hirugarren honetan, bere 
bi funtzio nagusiekin, hartzen du 
esku bereziki kristauak. Baina, egia 
esan, espirituzko maila besterik ez 
da atribuzio batzuk gogoan hartzen 
dituena bere hedapen osoan”.

Baina, halaber, oso argi dago ekintza 
politikoa, defi nizioari begiratuta: 
lur honetako ongizate tenporala 
helburu duen ekintza; ongizate 

komun bati atxikitzen zaio eta obra komun bati era berean, zeina bizitza 
bat eta bakarrean eta bake zibil bertsuan bildu behar duen, bizikidetasun 
harmoniatsua sortuz, ahal delarik bederen, mundu tenporalean bizi diren 
kide guztiengan, nahiz eta berez espirituzko familia ezberdinak izan.

Egia esan, Maritain bi mailatan mugitzen da: alde batetik, espirituzko 
maila, non Elizako kide baten gisan diharduen eta horregatik Jainkoaren 
erreinuaren alde egiten duen eta, are gehiago, bizitzea suertatu zaion 
munduan fedea transmititzen duen, Elizaren doktrinarekin oso bat eginik. 
Beste aldetik, munduko maila, eta hemen, nolabait, libreki dihardu, bera da 
une zehatz bakoitzean egiten eta erabakitzen duenaren azken erantzulea, 
zein hautapen zehatz bermatu, sustatu edo errefusatu.

Joan den mendeko 40, 50 eta 60ko hamarkadetan, gure historia 
pertsonalean, gure herrietako “Ekintza Katolikoa” askatasun-espazioa zen; 
orduan nerabe ginenok mugitzeko genuen espazio bakarra; era honetan, 

“Ekintza Katolikoa” 
askatasun-espazioa zen; 
orduan nerabe ginenok 
mugitzeko genuen espazio 
bakarra
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nahiz eta ez erabat, libratzen ginen Falangeak alde guztietan agintzen zuen 
gazte ofi zialen eraginetik. Baina Ekintza Katolikoa argi eta garbi zegoen 
Eliza katolikoaren babespean. Ekintza Katolikoko gazteek antolatzen 
zizkiguten ikastaroetara joaten ginen, are gehiago, baita bizpahiru eguneko 
“Misioetara” ere, bizi ginen lekuetan geldituz; Beasainen bertan egiten 
genituen ekintzak. Pentsaezina zen, Eliza ofi zialetik at pentsamendu 
propioa edukitzea, nazionalisten Euskal Herria salbuetsiz, zeinek gerra 
galdu baitzuten.

4. Demokrazia kristaua eta laikoen jarduera askatasuna

Andrea Riccardik seinalatzen du “dezente zabaldua zegoela Demokrazia 
Kristaua Elizaren pean sortutako alderdia zelako ustea. Egia bestelakoa 
da, ordea: DKaren sorrera De Gasperi-ri zor zaio, zeinak, jakina, Vatikanoa 
jakinaren gainean jarri zuen; baina honek ez zuen zuzenean inplikatu nahi. 
Hala, Vatikanoaren jokaera gerra amaitu zenean zuhurtzia handikoa izan 
zen. Maritainen pentsamenduak, zeinaren iradokizunak Mons. Montinik 
estimu handian zituen, katolikoak arlo politikoan duen konpromisoaren 
exigentzia azpimarratzen du, alderdi politiko zehatz baten bitartez”2.

“Demokrazia Kristaua” kontzeptuak berak garrantzi handia hartzen du 
Europan XIX. mendearen azkenaldian Rerum Novarum entziklikarekin, 
zeina 1891n azaldu baitzen, eta honek bulkada eman zien elkarte sozial-
kristauei, “demokrazia kristaua” izenarekin zilegizta zitezen. Alabaina, 
Leon XIII.ak era esplizitu batez zehaztu zuen “demokrazia kristaua”ren 
karitatezko izaera soziala. Geroago, Pio X.a are zorrotzago agertu zen 
“sozial-kristaua” eta “demokratikoa” bateratu nahi izan zutenen aurka. 
Bigarren Mundu Gerra eta gero soilik hedatu ziren Europa kontinentalean 
“democracia cristiana”, “démocratie chrétienne” etab. kontzeptuak3.

Lerro hauek idazten ari naizela ezin dut burutik kendu Espainian (eta, 
niri dagokidanez, zehazki Euskal Herrian) gerra zibilaren hasieran, gerra 
bitartean eta frankismoaren garaia bizi izan zena. Momentu hartako Euskal 
Gobernuak ez zuen zalantza izan eta errepublikarrekin batera egin zuen 
borroka, haietako asko eta asko argi eta garbi Elizaren etsaiak ziren arren, 
hainbesteraino non gerra zibilaren lehenengo asteetan ezagunak diren 
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2 Andrea Riccardi “El Vaticano de Pío XII y el partido político” in Comcilium 213, iraila, 1987, 219-
220 orrialdeetan.
3 F. Horner, “Iglesia y democracia cristiana” in Comcilium213, iraila, 1987, 206-207 orrialdietan.
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erailketak egin baitzituzten; oso lazgarria karlistentzat, nire aitarentzat ere, 
berauek “Jainkoa, Aberria eta Erregea” aldarrikatzen baitzuten. Halaber, 
Errepublikaren aurka altxatzen direnek gurutzadaz hitz egiten dute eta 
nazional-katolizismo moduko zerbait ezartzen dute, eta oraindik ere 
nozitzen ditugu ondorioak.

Urte haietan, Bigarren Mundu 
Gerraren bukaeran, Europan 
planteatzen zen kontua hau zen: 
“alderdi politikoa, alderdi politi-
koak edo katolikoak alderdietan” 
(gai honi ekarpen aberatsa egin zion 
Domenico Tardini, urte askotan 
Pio XII.aren lankide izanaren go-
goetak). Jakina, planteamendu hau 
pentsaezina zen Francoren Es-
painian.

Ez nituzke lerro azkar eta arin hauek 
itxi nahi Esprit aldizkariaren eragin 

handia aipatu gabe, eta haren fundatzaile Emmanuel Mounier-en izena, 
berak formulatu baitzuen sarri askotan ideal demokristaua era pertsonalista 
batean; Demokrazia kristauaren indibidualismoa eta kapitalismoarekin 
loturik zihoan elkartasun sozialaren gabezia gainditzen saiatu zen; gauza 
bera egin zuen kolektibismoarekin eta sozialismoarekin batera zihoan 
askatasun gabeziari dagokionean. Batzuek Demokrazia Kristaua hirugarren 
bide gisa ikusten zuten kapitalismoaren eta sozialismoaren artean. 
Euskal Herrian Don Jose Maria Arizmendiarrieta apaizak, Mondragon 
Kooperatiben sortzaileak, ideia hauetatik edaten du eta haren lanak tinko 
eusten dio gaur ere gure artean.

5. Bi kristau eredugarri ari dira goraka XXI. mendearen goiztirian: 
erromesa eta konbertitua

Badira jada hamabost urte Danièle Hervieu-Léger frantses soziologo 
nekaezinak liburu berri bat argitaratu zuela “Le pèlerin et le converti. La 
religión en mouvement”4 izenarekin, gaur egun oso zabaldua dagoen tesia 
garatuz, hau da: praktikatzaileak gainbehera doaz erabat eta gainbehera 

Euskal Gobernuak ez 
zuen zalantza izan eta 
errepublikarrekin batera 
egin zuen borroka, haietako 
asko eta asko argi eta garbi 
Elizaren etsaiak ziren arren
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hau berresten dute orain arte egin diren estudioek, hainbesteraino non 60 
urtetik beherakoen artean igandetako praktikatzaileak, bai Frantzian eta 
bai Espainian, hondarrak besterik ez baitira. Hau dela-eta, mendebaleko 
panoraman erlijiosoan geure arreta honako bi irudiotan jartzea proposatzen 
digu Hervieu-Léger-ek: erromesa eta konbertitua. 

Erromesa, beilaria

Erromesa pertsona bat da, momentu berezi batean, indibidualismoa 
inposatzen denean, erlijioa menu gisa hartzen denean, erlijioa sinesmen 
ezberdinetan banatzen denean, koherenteak izan edo ez izan edo nahasiak 
beharbada, bidean jartzen dena, baita fi sikoki ere batzuetan, erreferentziak 
bilatzera, puntu edo espazio indartsuak hartzera, bere bizitzan zentzua 
aurkitzera, betetasunaz gozatzera, edo biak batera. Hori bilatzen duen 
pertsonaren xedea, eta egungo espiritu erlijiosoaren ezaugarria, zera da: 
bilatze-jarrera, demanda aktiboei buruzko galdeketa. Hau da “fededun 
berrien” eta gehiengoaren jarrera, 55 edo 60 urtetik beherako gaurko 
pertsonen jarrera, haurtzaroan zein familian, parrokian edo are eskolan 
jasotako emaitza akritikotik bizi ez denarena. Izan ere, mundu hori biziki 
azkar desagertzen ari da; askotan errepikatzen dute, lelo baten gisan, 
beraiek direla “Filipinetako azkenak”, eta antzeko zerbait pentsatzen dute, 
baina une indartsuak kontserbatuz, hala nola hiletak, eta hauek ere gero 
eta urriago zenbakiei dagokienez.

Erromesa bila dabilena da. Philip Jenkins ikertzaileak behin eta berriro 
errepikatzen du gero eta ospetsuagoak direla erromesaldi erlijiosoak eta 
hauek direla europar kristautasunaren (hala deitzen baita: European 
Christianity) beste zeinu bat. Azpimarratzen du “1950. urtean Lourdesek 
milioi bat bisitari hartzen zituela urtean. Gaur egun kopuru hau sei 
milioira hurbiltzen da. Poloniako Czestochowa-n dagoen Ama Birjinak 
milioi batzuk ekartzen ditu urtean, gazteak batez ere. Fatimak urtean lau 
bat milioi hartzen ditu. Espainian Konpostelako Santiagora ailegatzen 
diren erromesen kopurua milioi erdira iristen da, kopuru hau urte 
santuetan bikoizten delarik. Italiak erakusten du Loretora ailegatzen diren 
bisitariak anitz eta anitz direla”5. Kopuru eta zerrenda hauei gehitu behar 
zaizkie Gazteriaren Mundu Jardunaldiak, Arantzazura askotan egiten 
diren igoerak nire elizbarrutian bertan bakearen eta adiskidetzearen 
alde, baita prozesioak ere, adibidez Andaluzian, Andaluziako Kofradia 
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Press. 2007.
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ospetsuak, La Vie aldizkariak hiruzpalau urtetik hona antolatzen dituen 
Kristautasunaren Estatu Orokorrak Frantziako hiriburu ezberdinetan, 
ahaztu gabe Vatikanora urtero joaten diren ehundaka mila, giza helburu 
batekin, turismo espirituala eginez eta ikusezinaren bila.

Erromesaldi hau barrukoa izan daiteke, urruntze fi sikorik behar ez duena. 
Mentala, bibentziala nahiz psikologikoa. Askotan bat ez da kontziente 
erromesaldi honetaz, eta beharbada ez genioke erromesaldia deituko, 
baina gure lan soziologikoek, baita gazteen artekoek ere, zentzu hori dutela 
erakusten digute: gutxi batzuek drogetan arkitu nahi dute betetasuna, 
askoz gehiagok gaueko errito zaratatsuetan aurkitu nahi diote bizitzari 
zentzua, batik bat asteburuetan alkoholaren gehiegikeriaz baliatuz. Badira 
festa soilik gogoan dutenak eta beste guztia bost axola zaienak: “pasotak” 
dira, eta 2014. urtean aurkeztu genuen lanean gazteria espainiarrean ez 
ziren % 14 baino gehiago 16 eta 24 urte adinekoen artean. Zalantza izpirik 
gabe beherantz doan kolektiboa da. Badira indiferente direnak (uste baino 
gutxiago) gazte eta pertsona helduen artean, eleberri pseudoerlijiosoekiko 
atximendua dutenak, kiromantziekin bat egiten dutenak, astrologiarekin, 
new age edo “erlijio” are prosaikoagoekin, esate baterako futbolarekin 
(ingeles pentsalari batek esaten zuen, eta ez dut haren izena ahaztu, 
“hutsuneren bat behar da izan halako garrantzia ematen zaionean”).

Konbertitua

Terminoa baliobikoa da eta jarrera ezberdinak adieraz ditzake: erlijio-
aldaketa (Islamera konbertitzen den kristau bat edo alderantziz); hasiera 
batean bere burua ateotzat, agnostikotzat, fedegabetzat edo indiferentetzat 
zuen baten bat konfesio erlijioso bati atxikitzen zaio edo, hirugarren kasuan, 
nork bere erlijioa era batez praktikatzen zuen, demagun epelkeriaren 
barruan adibidez, eta orain era sakonago batean atxiki behar zaiola uste 
izan du. Lerro hauek idazten ditudan bitartean nire burura datozkit Jose 
Antonio Pagolak sustatu dituen “Jesusen Taldeak”, hala deitzen dira. Vida 
Nueva aldizkarian irakurri berria dut (2014ko irailak 20-26, 2909. Zenbakia) 
hau bezalako lerro-burua: “Konbertsio esperientzia berria”.

6. Paradigma-aldketa: laikoak elizan, lankidetzatik erantzunki-
detasunera. Beharkizun demokratikoa elizan

Lumen Gentiumen 33an irakur dezakegu: “Laiko oro, eman zaizkion dohainen 
indarrez, lekuko bihurtzen da eta aldi berean Eliza beraren misioaren bizi 
Kristok eman nahi izan dion neurrian hartu duen dohainaren arabera” (Ef 
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4,7). Eta ondoren zera gehitzen du: “Fededun guzti-guztien egitekoa den 
apostolu-lan honetaz gain, laikoak hainbat eratara izan daitezke deituak 
hierarkiaren apostolu-lanarekin batera hurbilagotik zerbitzua egitera, 
Paulo apostoluari Jaunagan lan handia eginez Ebanjelioa hots egiten 
laguntzen zioten gizon eta emakumeen antzera (ik. Flp 4,3; Erm 16,3 …). 
Horretaz gainera, hierarkiak espirituzko helburuetara zuzenduak diren 
zenbait eliza-ekintzetarako ere izenda ditzan badute gaitasunik”.

Ez dut jarraituko laikotzari buruzko 
Elizaren doktrina azaltzen. Ez 
da nire arloa, baina ezin naiz 
gelditu Benedikto aita santuaren 
hitz batzuk ekarri gabe eta 
Vatikano II.ak orain gutxi erakutsi 
dizkigunak aipatu gabe. Benedikto 
aita santuak, gaur emerituak, 1999. 
urtean berresten zuen “beharrezkoa 
dela antolakuntza pastorala hobe-
tzea eta, bai bokazioei eta bai per-
tsona sagaratuei dagokienez, eta 
Jainkoaren Herriko kide guztien 
arteko erantzunkidetasun mailakatua sustatu behar dela. Honek buru-
aldaketa bat eskatzen du era bereziz laikoei dagokienez. Aurrerantzean 
ezingo dira kontsideratu kleroaren “laguntzaileak” soilik; alderantziz, 
Elizaren, gaurko Elizaren “erantzunkideak” izango dira, laikotza heldu eta 
konprometitu baten sendotzea sustatuz”6.

Baina nik galdetzen dut: nola izan daiteke bat erantzunkidea egitura 
piramidala duen Eliza batean, oso hierarkizatua dagoen Elizan, non oraindik 
ere erabaki garrantzitsuetan laikoak kontsultatuak bakarrik diren, eta ez 
beti gainera? Ez al dizue arreta ematen egin berria den familiari buruzko 
Sinodoan –gauza harrigarria bai, baina anonimoa– eztabaida biziak izan 
direnean, 14 familia soilik izatea bertan berrehunen bat kleriko zeliberen 
ondoan?

Kristau gehiengo handi bat laikoak gara, mundu aldakor honetako 
erromesak, zeinetan etengabeko konbertsioa gertatzen ari den, bizileku 
errazagoa eginez, gizatiarragoa, justuagoa. Gure lekua munduan dago 

Laikoak hainbat eratara izan 
daitezke deituak hierarkiaren 
apostolu-lanarekin batera 
hurbilagotik zerbitzua 
egitera
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6 Benedikto XVI.ak Letrango San Joan Elizan, 2009ko maiatzaren 26an, Erromako Elizbarrutiari 
zuzendua. Itzulpena nirea da.
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eta honek esan nahi du, bai, geure etxeetan elkartu behar dugula, elkarte 
txikietan hasierako kristauek egiten zuten bezala, baina baita geure 
tenpluetan ere, gu baino lehenagoko 80ko edo 90eko belaunaldiko kristauek 
egin zuten bezala, arrazoi bat edo beste medio leku bereziak nabarmendu 
baitzituzten.

Eta lan honetan beste Eliza bat behar dugu, I. mendeko elizaren kopia bat 
baino gehiago izango dena, batzuek amesten duten bezala. Gaurko munduak 
ez dauka zerikusirik Konstantino aurreko garaikoarekin, eta kristauak 
bizitzea suertatu zaion munduan lan egin nahi du. Elizak oro har oraindik 
ez du kontzientziarik hartu bere benetako egoeraz, ezta munduaren egoeraz 
ere, ez zer egin behar duen bere bokazioarekin leialtasunez jokatzeko. 
Eliza Katolikoak, gaur egun, aukera paregabea dauka denei iragartzeko 
Jainkoaren Erreinua zer den. Baina energia gehiegi xahutzen du eztabaida 
sekundarioetan, aldez aurretik galdutakoetan.

Bai unibertsitateek, Elizarenak edo laikoak izan, bai hirugarren sektorekoek, 
laikoak edo erlijosoak izan, ongizate komuna badute idearioan, gai eta 
gauza beharko lukete izan errebindikazio justuen alde egiteko, errealismo 
utopikoz, gizarte justuago eta gizatiartzaile baten alde. Premiazkoa eta 
garrantzitsua da. Horretan ikusten dut nik laikotza oraingo mendean7.

7 Javier Elzok in “los cristianos  en la plaza pública”, “L´acció social des de les entitots d’Església. El seu 
paperen la cohesió social a Catalunya”, Barcelonan, 2014ko martxoaren 20an.
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