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SAKRAMENTUAK

Taldeek sinbolo propioak dituzte, horiek batzen eta identitatea ematen diete.
Elizan ere. Talde guztiek beren sinboloak sortzen dituzte, nortasuna eta esanahia
ematen baitute eta pertenentzia indartzen dute. Armarria, ereserkia, zure futbol
taldeko koloreak, irabazten duzunean, ospatzeko iturri honetara edo beste
horretara joan behar duzu, zure musika taldeko kamiseta, janzteko modu jakin bat,
makillajea ...  Kristau elkarteak, Elizak, bere sinboloak baditu, gure pertenentzia,
nortasuna presente egiteko. Nondik atera zaituzte?lehenengo identitatearen
jatorria: Jesusen praktika eta, berak inspiratuta, lehen komunitateen praktika.
Sakramentu guztiek, zuzenean edo zeharka, Jesus bera eta bere Erresuman dute
jatorria.

 Sinboloek zerbait garrantzitsua presente egiten dute. Sakramentuak, Jainkoak
berak (eta Jainkoa bada, Bizitza da).  Konpromiso eraztunak bikotea aurkezten du,
maitasun istorioa, fideltasunaren konpromisoa, partekatutako ametsak, bizitza
komuna ... kendu eta botatzeak hori guztia haustea dakar. Sinboloak indartsuak
dira, errealitate garrantzitsuak presente egiten dituzte ... Eraztun bat ez da ezer
bikoteak elkarri eman arte ... orduan, horientzat (eta ez beste batzurentzat) dena
da. Abesti bat ez da ezer (beste bat), bikote bihurtzen zarenean entzuten duzun
arte ... orduan "zurea" da betirako ... Sakramentuak berdinak dira, baina beste
urrats batekin: presente dagoena Jainkoa bera da. Ez al da hori Jesusen mezua?
"Nire izenean bi edo gehiago biltzen direnean, hor egongo naiz" (Mt 18,20).
Anaitasunean, anai-arrebekin topo egitean, Jainkoa Bera presente dago (benetan).
Hau da gure kristau esperientzia, han Jainkoa ikusten dugu. Elkarrekin ospatzen
diren sakramentuak, Jainkoa bera aurkezten dute, eta Jainkoa baldin bada,
betetzen gaituen Maitasuna da, salbatzen gaituena, Bizitza biderkatzen duena ...
Zertarako balio du sakramentu batek? Jainkoak maite nauelaz gozatzeko, hau da,
guztiz betea sentitzeko.

Zer eta zertarako dira sakramentuak? 
Sakramentuaren definiziorako elementu hauek kontuan hartu behar dira:

 
• Sakramentuak sinboloak dira eta denak gara izaki sinbolikoak. Hori zer da? 

 Errealitatearen zentzu sakon bat bertaratzen (benetan) duen errealitate bat . Ez da
hain arraroa. 

Norbait maite duzula esan nahi baduzu, musu bat ematen diozu (sinbolo bat egiten
duzu). Norbaitekin konpromisoa hartzen baduzu, zerbait ematen diozu (opari

"berezia" ematen diozu). Eta onartzen ez badu edo itzultzen badiozu ... batasun hori
ez dagoelako  da ... 

Zuen "abestia" entzuten duzuenean, dena aldatzen da ... Beste batzuentzat ez da
ezer, ez du ezer esan nahi, baina zuretzat bai. garrantzitsua da: dena desberdina da.
Eman dizkioten zintzilikaria, eskumuturrekoa, eraztuna, kartela, abestia, lekua, data
... "gure bihotzak" ukitzen dituzten errealitateez inguratuta gaude, bizi poza sortzen

digutenak, bizira lotzen gaituztenak.  Denok gara izaki sinbolikoak. 
Eta sakramentuak horrelako sinboloak dira.
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SAKRAMENTUAK
NOLA IRISTEN ZAIGU URA??

GIZAKIAK, BIZITZEKO, EZIN BESTEKOA DU URA

URAK EGITEN DUEN BIDEAN ATAL DESBERDINAK DAUDE
UR DEPOSITOAK, UBIDEAK, KALEKO

ITURRIAK, ETXEKO ITURRIAK...

NON DAUDE AZKOITIKO UR
DEPOSITOAK? BILATU BAT ETA ATERA

ARGAZKIA EDO MARRAZTU
KUADERNOAN

 
 

AZKOITI OSO EZAGUNA DA BERE
KALEKO ITURRIENGATIK. BILATU 7 ETA

AZALDU/ESAN NON DAUDEN.
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PARROKIA SARE SOZIALETAN

ZENBAT DIRA SAKRAMENTUAK? .......
ZEINTZUK  DIRA?
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BEGIRATU ONDO HONAKO IRUDIA

JAINKOA DUGU GURE DEPOSITOA ETA JESUS BEHAR DUGUN UR
HORI. ELIZAK SAKRAMENTUEN BIDEZ UR HORI GERTURATZEN
DIGU. JESUSENGANA HURBILTZEN GAITUZTE ETA JESUSEK,

JAINKOARENGANA GARAMATZA

ELIZA


