
HIRU PERTSONAREN ELIZTAR KONBERTSIO EREDU 

eliz egitura batzuen konbertsioan eragina izan dutena 

(Edgar R. Beltran, 2019-10-04 [zati bat] in Religion Digital) 

 

Leonidas Proaño gotzaina: Riobamba, Ekuatore, +1988-08-31. 

Gotzain ordenaturik, bihotz jainkotiarrez, ohore-tituludun, jantzi  

klerikalez iritsi zen. Zuzenbide Kanonikoa leial betetzera. Onarpen ona egin 

zioten lurjabe aberats handiek eta militarrek. Ohi zen bezala den-dena. 

Baina laster jarri zen indigenei begira, eta behartsu ikusi zituen, goseak, 

gaixo, kasik biluzik. Aurkikuntza honek hunkitu egin zuen, eta bere oinak 

indigena behartsuen artean ipintzea erabaki zuen. Egiaztatu zuen, pertsonak 

oinak dituen hartan pentsatzen duela. Behartsuek harrera ona egin zioten eta 

Taita Gotzaintzat hartu zuten; titulu familiar txeratsuagoa zen hori 

haientzat. Pobreak aldaketa hasi zuen gotzainagan, pertsonaren eliztar 

konbertsio dolorezkoa eta luzea, inoiz ere amaitu gabea. 

Garai horretan berean, gotzainak Joan XXIII.ak deitutako Vatikano II.a 

kontzilioan partaide ziren. Indigenekin egin zuen bezalako aurkikuntza bat 

egin zuen Kontzilioan ere, eta orobat erabaki zuen Kontzilioaren gotzain 

izatea, bere eliztar konbertsio pertsonalaren ibilbidean aurrera eginez. 

«Behartsuek eta Vatikano II.a kontzilioak Jesusengana eta beronen 

Ebanjeliora bihurtu ninduten. Ezagutzen nuen nik Ebanjelioa jadanik, baina 

mendetako konstantinotar hautsez beterik, eta ez genuen egiten «egiteko 

esan ziguna», komentatu ohi zuen gotzainak. «Medellinen», Latindar 

Amerikako Elizaren Batzarrak, 1968an, batu egin zituen Kontzilioa eta 

pobreak, zeinak periferiatik erdigunera ekarri baitzituen, lehentasun-aukera 

gisa, Jesusen eta beronen Ebanjelioaren arabera. Proaño gotzaina partaide 

izan zen aipatu Batzarrean, eta berrindartu egin zuen bere konbertsioan. 

Eliza, bere atalei eta egiturei dagokienez, konbertitzeko deia da Medellin. 

Proañoren eliztar konbertsio pertsonala aurreratuz zihoan beraren 

barnean eta aldaketa hori agertuz zihoan beraren ageriko portaeran. 

Tituluak alde batera uzten hasi zen, janzkera klerikalaren ordez janzkera 

arrunta hartzen, ikasle baten gelan jarri zen bizitzen. Behartsu bat gehiago 

izatera iritsi zen eta bere gutxia gutxi erabili ohi zuen. 

Proañoren eliztar konbertsio pertsonala elizbarrutiko eliztar egituren 

konbertsioaren motor bilakatu zen; izan ere, eliztar pertsona da eta eliztar 

egitura, onerako nahiz txarrerako 

Egituren funtsezko konbertsio izan zen, Elizaren eredu-aldaketa: 

piramide izatetik Jainkoaren Herri, elkarte, izatera pasatzea. Eredu-aldaketa 

hori ez zen izan alderantzizko piramidera pasatzea; horrek, izan ere, 

funtsean betiko izaera sortuko luke: batzuk goian eta bestean behean izatea. 

Pobreak, Kontzilioak eta Medellinek piramideko Eliza hura elkarte 

bihurtzera eragin zioten, erdigunean Jesus eta pobreak ipiniz. Piramidea 

eroririk, berarekin erori zen «gotzain printzea», eta «gotzain elkarte 



bihurturik» birjaio zen. Aldaketa «kopernikarra», benetako konbertsio-

prozesua. 

Pastoraltza-metodologia ere, logikoki, konbertsio-prozesu honetan sartu 

zen. Eduki da metodoa bera ere, hain zuzen. Proaño gotzaina Herriarekin 

korapilatuz joan zen. Herria, gotzainarekin bat eginik, protagonismoa 

hartuz joan zen, historia eraikitzen duen egile gisa. Honetarako, gaituz joan 

zen Herri bezala: ikustea lortzen duelarik, ikusten duena juzga dezakeelarik 

eta, ondorioz, errealitatean ikusi eta juzgatzeak eskatu dion errealitatea 

eraldatzeko jarduera bere eginez. 

Ikusteak errealitateak analizatzera eraman zuen Herria. Juzgatzeak 

«ebanjelizazio integrala, haragitua eta inkulturizatua» zuen berekin, Jesus 

ardatz eta beronen Erreinua egitasmotzat hartuz, berau izan baitzuen 

erreferentzia-argi errealitatea juzgatzeko. Jarduteak konprometitzea 

eskatzen zion. 

Egituraren eliztar konbertsioa Oinarriko Eliztar Kristau Elkarte 

Txikietatik abiatuz. Elkarte Txikia eliztar egitura bat da, Elizaren egitura-

oinarria, hain zuzen. Honetan izaki bakoitza pertsona bilakatuz doa, 

pertsona arteko erlazio primarioaren bidez, anaia eta arreba bezala. Egitura 

honetan pertsona fededun bakoitza ebanjelizatuz doa bere maila 

pertsonalean. Honetan pertsona fededun bakoitza lider bilakatuz doa 

partekatutako eta txandakatuzko lidergoak eta ministerioak bere egin eta 

baitaratuz. Elkarte Txiki hau oinarria da; beronetan txertatzen da bera baino 

lehenagokoa den familia-elkartea, eta Elkarte Txiki honetatik abiatuz 

eraikitzen dira Elizako gainerako Elkarteak, beren parrokia- eta elizbarruti-

mailan. 

Oinarriko Eliz Elkarte Txiki hauekin —IKUSI, JUZGATU eta EKIN 

metodologiaz—, Proaño gotzainak lortu zuen bere Elizbarrutian, Pobretik 

abiatuz, Herria eta Eliza, maila pertsonalean eta egiturarenean, 

Elkartearekin Gotzain bilakatzea. «Presentzia etengabekoaren pastoraltza» 

da, eta ez «bisita iragankorreko edo noizean behingo» pastoraltza. 

Emakume indigena batek nazioarteko sinposio batean osoko saio bat 

koordinatzen duenean, aldaketa egiaztaturik ageri ohi da. Prozesu honetan 

osagarri eta laguntza gisa, inoiz ez haren ordezko gisa, Proaño gotzainak 

Elizbarrutiko Formazio Erakundea sortu zuen. Maila goragokoan, IPLA 

(Latinamerikar Erakunde Pastorala) zegoen Kiton. Lagungarri izan zuen 

Landa Irratia (Radio Campesina) ere, tresna oso hezitzailea. Aurreko horren 

lekuko naiz. CELAMaren (Latinamerikar Gotzain Kontseilua) Pastoraltza-

taldeko Departamentuko Idazkari Exekutiboa izan nintzen Proaño Gotzaina 

CELAMen Presidente izan zenean.  

Gotzainekin, beraiengan eta beraien elkartean, «eliztar konbertsio 

pertsonalaren eta egiturazkoaren prozesua»: horra bidea Elizak gaur egungo 

eskakizunei erantzun ahal diezaien, nola Amazonian hala lur planetako 

beste leku guztietan. 



 

*** 

 

Samuel Ruiz gotzaina. Chiapas, Mexiko. +2011-01-24. Apaizgai oso 

otoizlaria izan zen, oso buru-argia, esanekoa eta beldurtia. Apaizgaitegi 

Nagusian zela, Erromara bidali zuten biblia-ikasketarako, eskakizun 

handiko zeregina. Oso ondo burutu zuen eta apaizgaitegiko irakasle itzuli 

zen. Handik gutxira, artean oso gazte, errektore izendatu zuten. Otoizlari, 

buru-argi. esaneko, Joan XXIII.ak gotzain izendatu zuen baimendutako 

adin txikinean, 35 urteko zela, bere-bere egoitzadun, San Cristobal de la 

Casasen, Chiapas, Mexiko; eskualde guztiz indigena zen kasik, oso 

behartsua eta zapaldua. Iristean, agintari zibil eta militarrek eta lurjabe 

aberats handiek ohorez onartu zuten; ohitura zen. Ez zuen batere zail izan 

indigena behartsua hurbiletik ikustea iritsi eta laster, oso behartsu ziren. 

Hori izan zuen haserako talka, oso ohartuki onartu zuen eta bere eliztar 

konbertsiora eraman zuen horrek pixkana gure gotzaina, pobreagan Jesus 

bera defendatzen duen Eliza bezala, Samuel gotzainak berak komentatu ohi 

zuenez. 

Handik laster, Joan XXIII.ak Vatikano II.a kontzilioa estreinatu zuen eta 

Samuel gotzaina partaide izan zen; Kontzilio Guraso gazteenetakoa zen. 

Kontzilio-saioak prozesu hazkorra izan zuen Samuel gotzainarentzat ere: 

talka eta argi prozesu hazkorra, eskakizun handikoa baina oso osasungarria. 

Bere-bere egin zuen Samuelek kontzilio-prozesu hori, beragan pobreak 

jadanik hasia zuen «eliztar konbertsioa» argitzen ziolarik. 

Kontzilioa amaiturik, CELAMen (Latinamerikar Gotzain Kontseilua) 

abiada lasterra berrartu zuen Latindar Amerikan Kontzilioa ezartzeko. 

Samuel gotzainak gonbita jaso zuen parte hartzeko Misioen 

Departamenduko kide gisa. CELAMen, kontzilio ondoko udaberri hartan, 

sendotu egin zen Samuelen «eliztar konbertsioa», Jesus eta pobrea erdigune 

zirela. 

Medellinen, latinamerikar gotzainek han egindako Batzarrean, 1968an, 

CELAMek antolatuan, Samuel gotzainak atal eta txostengile bezala parte 

hartu zuen. Agerian utzi zuen bere «eliztar konbertsioa». 

Samuel gotzainak bere buruarekiko «eliztar konbertsioa» bere barruan 

zeraman eta bere azalean. Zerbitzari, ezer piramidalik gabeko, solaskide, 

entzule, pobre eta pobrearen defendatzaile. Horrelakoa zuen bere barnea eta 

horrela islatzen zen azalean. Neurritsu bere etxebizitzaz, jantzi klerikalik 

gabeko janzkeraz. Titulurik gabeko, Samuel zen soil-soilik askorentzat, On 

Samuel beste batzuentzat. jTatik maia herritarrentzat, beren artekotzat hartu 

zutelarik. Hiru maia-hizkuntza hitz egitera iritsi zen, jadanik ezagunak 

zituen mendebaldeko zazpi hizkuntzez gain. 

Samuel gotzaina, bere elkartearekin bat, eliztar konbertsioa lortuz joan 

zen bere Eliza Partikularreko, Elizbarrutiko, egituretan ere. Piramide 



konstantinoarreko zen hura elkarteen Elkarte bilakatzen joan zen. 

Ebanjelizazio haragitu eta bertako kulturako. Biblia itzultzen hasi ziren, 

indigenekin bat, berauen hizkuntzara, eta Liturgia egokitzen, ahal zen 

neurrian, puritanoen zorrozkeriaren erasopean. Frantzisko  aita santua 

Chiapasera joan zenean, otoitz egin zuten Samuel gotzainaren hilobi 

haurrean, estreinatu zuen jada osorik egina zen Bibliaren itzulpena eta 

Eukaristia, zatirik handiena, maia-hizkuntzan ospatu zuten, une hartako 

gotzainaren eta apaizen ahotsez. 

Samuel gotzainak inportatua zen apaiz-ministerioaren eliztar egiturazko 

konbertsioa egin nahi izan zuen, apaiz-ministerio autoktono indigena 

bihurtuz, bertako elkarteen beraien fruitu gisa. Ez zuen usterik diakonotza 

iraunkorrean, ez ziolako aterabiderik ematen Eukaristia ospatzeko; gainera, 

laikoari kendu egiten ziolako jada lortua zuen apurra. Halaz guztiz, 400 

diakono indigena ordenatzera iritsi zen. Izan ere, beti sumatu zuen 

diakonotza iraunkorra beharrezko etapatzat, maila antropologiko, historiko 

eta sakramentuzkoan, apaizgo autoktonorako, bere elkarte indigenetan. 

Hartarantz zihoan. Gotzain-talde batek, kolegio-mailan, indigenak apaiz 

ordenatzera jo nahi izan zuen. «Kolegio-ahalmeneko» ekintza hau berariaz 

aitortua zetorren Kontzilioaren Gotzainei buruzko Dekretuan (4. zenb.); 

Gotzain-talde on bat ari zen «kolegio-ahalmen» hau lantzen, indigenak 

apaiz ordenatzeko. 

Baina Kontzilioak, Paulo VI.ak eskaturik, baldintza hau jarria zuen 

aipatu Dekretuan: «Aita Santuak, gutxienez, baietsi dezala edozein kolegio-

ekintza edota onar dezala askatasun osoz». Eta hau ezin lortu izan zen kasu 

honetan. Diakono horiek guztiak ziren benetan «viri probati», gizonezko 

frogatu. Ez, jakina, zentzu arruntean esan ohi den horietako: «agure sexu 

nekatutako». Gizatasun helduko eta pastoraltasun helduko gizaseme ziren, 

klerikalismo txikienetik urruneko, duintasun zaharkituriko janzkerarik eta 

titulurik gabeko. Zerbitzu-zentzu ereduzkoa zuten, kasu batzuetan 

heroismoraino iritsia. Formazio integral sendo eta jarraikian ari ziren 

hazten… Beraietako bakoitzaren emazteak eta seme-alabek maitasun-

elkartea eratzen zuten, nola beraien artean hala besteekiko. Guztiak zeuden 

errotuak beren elkarteetan, hauetako partaide iraunkor ziren, pastoraltza 

iraunkorreko. Elkarteek Eukaristiaren beharra zuten. Hura gidatzeko 

izangai hauek «frogatuki» zeuden prest. Guztiek zuten jainkozko eskubidea. 

Baina eliz aginte gorenak eragotzi egin zuen. 

Samuel gotzaina, jTatik, min horrekin joan zen. Bere agur-gutunean, 

adiskide batzuei bidalian, 2010-11-28an, Aitagana joan baino bi hilabete 

lehenago, idatzi zigun, otoitzean ari zela, «bere konbertsioak, indigenekin 

egindako esperientziek eraginak, azkeneraino jarrai zezan zuzentasunaren, 

egiaren, bakearen eta maitasunaren Erreinua eraikitzen». jTatik-en antzeko 

diren kristauak eta gotzainak dira Eliza eraikitzen ari direnak une 



erabakitzaile honetan, Amazoniarako eta mundurako Sinodo honetan 

gertatu behar duen bezala. 

 

*** 

 

Alvaro Ramazzini gotzain-kardinala, 72 urteko, Huehuetenago, 

Guatemala. Ikasle ona zen apaizgaitegian, Erromara bidali zuten doktoretza 

egitera. Ondo egin zuen eta irakasle itzuli zen eta oso garaiz egin zuten 

apaizgaitegiko errektore. Berez hiritar ingurumariko zen Guatemala hirian. 

San Markoseko gotzain izendatu zuten, eskualde oso pobrea zen. Laster 

hasi zen oinez eta zaldiz elizbarruti osoan zehar, «ikusten eta entzuten». 

Pobreak aldarazi zuen Ramazzini ere, eta «eliztar konbertitzen» joan zen, 

Eliza pobre eta pobrearen defendatzaile bihurtuz, bere burua arriskuan jarriz 

bazen ere. Eskuarki janzkera eta titulu klerikalik gabe; pobreen artean pobre 

zen. Huehuetenangora lekualdaturik, hura ere eskualde oso behartsua, bere 

«eliztar konbertsioaren» prozesuari eutsi zion, pobreen alde. 

Bere Elizbarrutiaren pastoraltza-egitura ere konbertsio-prozesuan jarri 

zuen. Elizbarrutian ministerio-zerbitzari diren 10.000 Pastoraltza-

egileengan nabari da hori, zeinen artean gotzaina gotzain anaia baita, oso 

atsegina bere harremanetan eta oso profeta pobretuaren defentsan hartzen 

dituen arriskuetan. Pobreen artean pobre, Vatikano II.a kontzilioaren seme, 

Medellinen jarraitzaile; Frantziskok Kardinal egin du 2019ko urriaren 5ean. 

Poza eta esperantza gotzain hau Kardinal izatea. Baina ezin imajinatu dut 

kardinal-gona anakronikoz mozorroturik. Gustuko izango nuke beraren 

komentarioak entzutea, beti atsegin eta barre pozgarriz eginak. 

Alvaro Ramazzini gotzaina Kardinal da, eliztar izaeraz Frantziskoren oso 

antzeko, bera ere latinamerikarra, bera ere italiar deituraduna… 72 urte 

ditu, Elizaren eredu profetiko bezala biziak. 

 
 


