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I T Z A U R R E A 

Ba da sei urte, onen aurreko liburua irten zela: Jainkoa. 

Iñolaz ere ortik asi bear zan. Hori baita erlijioaren lehenbiziko 

egia: ba deta Jainko bat. 

Jainko hori ezagutzeko zer bide dauzkagun. Munduan eta 

guztiz ere gizonagan beragan zer-nolako oiñatzak eta ezaupideak 

utzi zituen Berak: hori da an aztertu genduena. 

Baiña Kreazioko keiñu ixil ortaz gaiñera, Jainkoak bere bu-

ruaren agerpen bat egin digu. Agerpen arrigarri bat, guztiz apar-

teko bat. Jainkoa bera, den bezalakoxea, agertu zaio gizonari, 

bere adiskidetasuna eskeiñiz, bere salbazio-asmoak erakutsiz. 

Agerpen hori Kristoren bidez egiña izan da. Kristoren bi-

tartez. Testamenlu Zaharrean asitako agerpenak, Kristogan jo-

tzen baitu bere azken muga eta gaillurra. 

Apokalipsian ba da emakume bat. Aurdun agiri da, ume-mi-

ñetan eta karraxika, bere aurra egin arte. An aldamenean eren-

sugea dago, aurra, jaio bezain pronto, irentsi naiean. Azkenean 

emakumeak semea egiten du, eta seme hura Jainkoarengana eta 

aren aulkiraiño izan oi da jasoa (Ap. 12, 1-5). 

Orra Israelgo erlijioaren irudi jatorra. Bai. Judu erlijioa da 
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emakume hori. Eta Jesus da ark mundura emandako aur semea. 
Au iz\an da Jainkoak bere agerpena egiteko autatu duen hidea. 

Jainkoaren agerpena ez da izan aerolito bat zerutik lurrera 
botea. Ez du Jainkoak, bere agerpena egiteko, izarretan iskribu 
bat idatzirik utzi. Gizona aintzat artzen duelako, gizonaz baliatu 
izan da. Zerutikakoa da Jesus, baiña baita lurrekoa ere. Gure gu-
rea ere bai. 

Jesusek, bada, Jainkoa ezagutarazi digu: aren aurpegia, az-
begiak, biotza, ark gurekiko dituen onginaizko asmo eta buruta-
zioak. Jainkoaren berri jakiteko, zein Semea baiño berri emale 
oberik? Eta Seme hori gure arrazakoa biurtu den ezkero, giza-
dian gatzatu den ezkero, guk gizasemeok, ari itsatsita, ba dugu, 
Jainkoagana sarbide. Jesukristoren bidez eta bitartez Jainko se-
metza guztiongana zabaltzen da. Jesusen bidez, Jainkoak bere 
etxeko egiten gaitu. 

* * * 

San Paulo maiz mintzo da bere epistoletan misterioaz, Kris-
toren misterioaz. Artako pasarteak bilduaz, zer esan nai duen ar-
gi eta garbi ikusten da: Jainkoak mendez mende gorderik euki 
izan du bere sekeretua; eta orain, azken egun auetan, jaulki egin 
zaio. Eta auxe zan sekeretua: bere Semearen bidez gu salba-
tzekoa. 

Hori da, ba, Jesus: gu guztiok salbatzeko Jainkoak eratu 
duen bidea. Salbazio bide hori doarik eskeiñi digu. Guk ez du-
gu irabazi. Onartu dezagula: besterik ez zaigu eskatzen. 

Nolanai ere, egal eta alderdi asko ditu Kristoren misterioak. 
Gurutzea dela, oiñazea dela, giza etorkizuna dela, zenbat alder-
di, zein baiño zein bikaiñagoak ta sarkorragoak! (1) 

(1) Kristok, fedearen barnetik begiratuta, ba du beste alderdirik, emen 
ikutzen denaz kanpora. Baiña ni ez naiz fedearen barnetik ari, federa dara-
man bidea urratzen baizik. 
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Ondo barrundatu izan du hori gure erriak: 

Gurutze santuaren 
bai misterioa! 
Kantatutzera noa, 
jente umanoa. 

(Kanta zaharra) 

Baiña guk emen alderdi bakar bati eldu bear diogu, eta orri 
ere alako imurtxi bat bakarrik egin genezaioke. 

Ona emen zein izango den gure alderdia, gure barrutia: Kris-
toren misterioa ez dela amets bat erakustea. Gertatu egin dela, 
jroga diteken gertaera bat dela agertzera ematea. Kristok kondai-
ran utzi dituen aztarntak arakatzea. 

Baiña kontu ontan asko' esan nai du guk misterio oni buruz 
aurretik artzen dugun plantak. Alako idikiera edo arima-zabal-
tasun gabe, alperrik izango dira frogantza-lan guztiak. 

Ba da Jesusen bizitzan une bat guztiz bakana eta ospetsua. 
Mugarri antzo gaillurtzen da ebanjelio sinoptikuetan. Lukasek eta 
Mateok dakarten pasartea da. Ordu artan —dio San Lukasek— Es-
piritu Santuaren eraginez eta pozkario kolpe batek joa, itz auek 
esan zituen Jesusek (Onelako oarpenik gure ebanjelioek ez dute 
beste iñun egiten). Ona emen, bada, Jesusek bere pozaldi artan 
esan zituen itzak: Goratu egiten zaitut, Aita, zeru-lurren Jaun 
hori, gauza auek jakintsu eta burutsuei gorde eta txikitxuei ager-
tu dizkiezulako. Bai, Aita. Alaxe izan da zure Naia. Gauza guz-
tiak eman dizkit nere Aitak. Aitak beste iñork ez daki Semea 
nor den; eta Aita nor den ere ez iñork, Semeak eta, Semeak nori 
goiagertu nai dion, aretxek besterik (Lk 10, 21-22). 

Zer da au? Jainkoaren agerpena, Aitaren eta Semearen arte-
ko misterioa, munduko ustearen arabera jakintsu, trebe, azkar 
eta andi direnei estalia eta gordea izan dela, eta txikitxoei ager-
tua. Orrek ez du esan nai, noski, jakintza, eskola eta trebetasu-
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na berez traba eta eragozpen direnik. Baiña olakoek, sarri asko-
tan, beren nortasunaren edo ni-tasunaren orma jartzen dute ozto-
potzat. Besteek, berriz, txikitxoek (au da, aurraren bezalako ba-
kuntasunaz beren arima zabaltzen dutenek), oiek ez dute orrela-
ko oztoporik jartzen, eta oietan, bai, errezki sartzen da berri ona. 

Aurren pare egiten ezpazerate —esan zuen beste bein Jesu-
sek—, ez zerate erreinuan sartuko (Mt 18, 3). Eta ez gera sartu-
ko, erreinua bera —berri ona, alegia— ezin sartu delako. Ala, 
bada, zabaltasun bat, aurre iritzi, gogoko ditugun sistema, uste-
kizun, gutizia eta atxikimenduen gainditze bat eskatzen digu be-
rri onak. 

Gure arimaren planta, Ebanjelioaren aurrean, erregalo bnt 
artzen duenarena bezala izan bedi. Izan ere, hori da Ebanjelioa • 
erregalo bat, urririk eta doarik ematen zaiguna. Lehenbiziko kris-
tauek "Ebanjelioa" deitu zioten, au da, "berri ona". Berri ona. 
Izen onek ere zerbait esan nai du, alajaiña! Pozarren, gogo onez 
eta eskerronez artua izan zela, aurrak jostaillua artu oi duen beza-
lako pozarekin! Eta berri on bat bezala artua izan bazan, orrek 
esan nai du, baita ere, ba de\la gugan ortarako dei bat, gutizia bat, 
leia bat edo gose bat. Baiña askotan zer gertatzen zaigu guri? 
Gure arimaren gose ortaz oartu ere ez gerala egiten. Ba dira gaur 
milla ezgauza eta uskeria, gose au asetu ez, baiña estali egiten 
digutenak. 

Eta berri ona Jesus da. Fedearen muiña ere Jesus. Jainkoz-
ko bizitzak, Jesus dela bide, munduan egin du sarrera. Eta Jesus 
onartzen dugun neurrian, jainkozko bizitza hori gutaz jabetuko 
da. Buruz eta biotzez, eta gure izatearen zati guztiekin onartzen 
dugun neurrian. 

* * * 

Jesusi eta kristau asierei buruzko estudioek lore aldi bikaiña 
ezagutu dute gure mendean. Oiana bezala azi eta ugaritu dira 
barruti ontako lanak, eta guztiak besarkatzerik ez dago. Nik nere 
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sintesi ontan ez dut orijinal izateko asmorik. Sail au gorritu du-
ten guztien izenak aipatzeko usterik ere ez. Divulgazio maillan ari 
naiz, baitipat. Oraindik ondo eldu gabe diren ustekizun eta hipo-
tesiak geienetan baztertu egin ditut. Baiña, gaiñontzean, azken 
urte auetako lanak eta joerak ezagutzen saiatu naiz. 

Oianean barnako bidea neronek billatu bear izan dut, idazle 
eta lanen artean alako autatze bat egiñez. Tarteka, zenbait puntu-
tan beintzat, lan jakin batzuei lotu izan naiz, egoki edo aukera-
koak iruditu zaizkidanean; eta beroien mamia euskeraz ematen 
dudala esatera ez dut herabe. Baiña lan oiek eta beroien egilleak 
beti aipatzen ditut. 

* * * 

Aita Santuak aurtengo urtea Fedearena izan dedilla eskatu 
digu. San Pedro eta San Paulok Kristogatik bizitza eman zutela, 
emeretzireun urte betetzen baitira orain. Fedea landatu eta beren 
odolarekin finkatu zutenentzako, zer eskeintza oberik? Gu gerok 
ere fedea barna eta bizkor dezagula: hori da, Aita Santuaren go-
goz, aiei egin dezaiekegun omenaldirik oberena. Eta aiek predi-
katu zuten fedea, itz txiki batean sartzen da: Kristo, orra. 

Kristoz ari da ba liburu au eta atsegin du fedearen urtean 
agertua. Fedearen pizgarritzat izango al da! 

Gure artean ere fedea ez ote da mehetzen, flakatzn asia? Beir 
ñola, alako> gizarte-giro batek eusten zion, baina oraingo aldake-
tek leheneko bizimoduaren itxura gaiñazpikatu egin dute. Emen-
dik aurrera bakoitzak berak bearko du bere fedea zaitu. Kanpo-
ko laguntzek ez diote geiegi lagunduko. 

Belgikako apezpikuek atera berri dute gutun bat Kristori bu-
ruz, ain zuzen. Eta ara zer dioten bertan: Gure aroko kristaua 
ez da ume-gisako fede batekin asetzen. Bere siñestearen muiña den 
Hura, nai du argiago ezagutu. Ark zer irakatsi duen, nai du gar-
bi jakin. Arekin lotzen gaituen maite-lokarriak, zer moduzko 
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oiñarriak dituen: Ortaz ere nai du jabetu, oartu. Eta gogo au, 

edo jakin-min au, bidezkoa da (Les Eveques de Belgique, "Notre 

foi en Jesus ChrUt"). 

Ain zuzen ere, liburu onek azkurri zerbait ekarri nai luke 

gaurko jakin-min oni erantzuteko. 

Beste joera bat nabari da —baita gure artean ere—: ba dira 

batzuk, kristautasun soildua eta murriztua nai luketenak. Kristia-

nismu bat barrutik ustua, eta humanismu xoilla biurtua. Huma-

nismu xoilla eta utsa, Jainkoaren amodio gabe, Jesusen siñeste 

gabe, barne bizitza gabe. Baiña zer litzake hori, kristau erlijioari 

bere muiña eta guna ustutzea baizik? "Ona zer den beliko bizi-

tza —z ion San Joanek—: Ezagutu zaitzatela zu, egiazko Jainko 

bakar hori, eta zuk bialdu duzun Jesus Kristoa'" (Jo 17, 3). Auxe 

da muiña, eta muin ontatik atera izan du kristau erlijioak bere 

ernal indarra. Frutuek eta ondoreek lilluratzen gaituztelako, ez 

dezagula arima galtzera utzi. Orduan bata eta bestea galduko gen-

duke ta. 

Aita Luis Vil lasante, o.f.m. 

Arantzazun, 1968, otsai l lak 12. 

Euskaltzaindiak "h" letrari buruzko erabakia eman zuenerako, 
liburu hunen konposizioa egiña zegoen inprentan. Arrazoi horren-
gatik Baionako biltzarrak 1964'gn. urtean lehenengo epe baterako 
agindu zituen hatxeak bakarrik daude bertan. 
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LEHENBIZIKO KAPITULUA 

S A R B I D E - G I S A 

Egiaren billakuntzak bere lanak ditu 

Bai. Egiaren billakuntza eize bat bezala da. Lan neketsua 
eta zailla. Egia zenbat eta goitarragoa den, eizea ere ainbat eta 
gaitzagoa izan oi da. 

Gaiñera, doai berezi batzuk eskatzen dizkio egiak bere bi-
Hatzailleari. Lehenik, errespeto andia gauzen izatearentzat. Eta 
gero, adimenduaren aziera eta eziera. 

Gauzen izatea ez dugu guk sortzen. Egiña dago. Guk nai 
ez nai, gauzek ba dute beren izatea. Diren bezalakoak dira, ale-
gia. Guri zera dagokigu: lotsaz eta itzalez aiei urbiltzea, beroien 
misterioa jakin naiez. 

Gaur eguneko giroa ez da, bearbada, onenetakoa lan onta-
rako. Bizitzaren zurrumilloak ara eta ona garamazki. Gauzen 
axalean eta gaiñaldean bizi gera, ezer barnatzeko astirik gabe. 
Gure arimaren barruko oiua ere ez dakigu entzuten. Gauzen mui-
ñari ez dakigu begiratzen. Axaleko bizitza onekin adimendua be-
ra ere erdoildu eta astundu egiten da. Goiko erraiñuak nola sar-
tuko dira gure arimara, arima onen leioak itxirik eta autsez be-
terik baldin badauzkagu? Bai. Gaur eguneko gizonak —gizon mo-
dernuak— bereak eta bost egin bear ditu, neke andiak artu bear 
ditu, inguruko zorabio ortatik iges egingo badu. Barruko pake 
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eta sosegu hori gabe, egia sakon eta aundien toki sakratura eltze-

rik ez dago. Gauza santuek eta goitarrek ez dute beren misterioa 

agertzen, beroietara lotsaz, gogotik eta leia andiz urbiltzen dire-

nei baizik. 

Egiak gauzen izatea du, ba, neurri. Guk ezin genezake egia 

sortu. Egia aitortzea eta onartzea, hori da guri dagokiguna. Egia-

ren billatzailleak, gauza guztien gaiñetik, auxe bear du: gauzen 

izateari errespeto izan. Eta ortarako arima edo gogamena zabal 

zabalik izan bear du. Argiari, nundiknai etorriagatik, arrera ona 

egin dakion. 

Egia ezagutzea da, ba, adimenduaren lana. Eta bein ezagu-

tu ezkero, beartuak gaude onartzera. Engaiñuak eta okerrak gerta 

ditezke, noski, aren lanean. Oker egotea txarra da, baiña txarra-

goa oraindik eszeptizismuan erortzea, egia atxemaiteaz etsitzea. 

Eta denetan txarrena, gaur maiztxo ikusten den onako jokera au: 

ezaguera objetivuaren legeak arbuiatzea, egiari zor zaion menpe-

taeunik ez aitortzea, norbere burua neurri eta zilbor bezala jar-

tzea. Arrokeri ero baten ondorea da jokabide au. Ba dira, are 

gure artean ere, Nietzsche-kumeak, seriotasun gutxiko joku hori 

egiten. 

Gauzek ba dute bere baitako egia. Emana eta egiña dagoen 

egia hori guk ezagutu, aitortu eta onartu bear dugu: hori da gure 

eginbearra. Egiaren eizea ez da jolasa, ez da berriketa. Gizon 

bioztunak bear dira ortarako. Beren izatearen zati guztiekinj .,11-

zentasun objetivua billatzen dutenak, alegia. 

Egia maite eta egian bizi nai duena, bere tokian dago. Ala-

koak bere legea betetzen du. Bere asiera iñorengandik artu duen 

izakiari dagokion legea (1). 

(1) Ikus A. Lang, Teologia Fundamental, Rialp, Madrid 1966; 151 or. 
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Esfingearen galderak gaur 

Itz auek dakarzki Guitton jaunak bere liburu batean (beste 
norbaitek berari esandako itzak omen dira) : Esfinge modernuak 
iru galdera egiten dizkio, gaur eguneko bide-gurutzean, kristau 
erlijioari. Iru korapillo askatu bearko ditu kristau erlijioak, gaur 
bizi nai badu: Marx-en galdera, Nietzsche-ren galdera, eta Renan-
-en galdera. 

Iru alde oietatik datoz gaur krietau fedearentzat traba, era-
so eta oztoporik andienak. 

Munduko ondasunak gaizki partiturik egote ortan, ia kristau 
fedeak zer ikusirik ote duen. Ia bi gauza auen artean elkarreki-
ko lokarririk edo eenidetasun lotsagarririk ote den? Orra Marx-en 
galdera. 

Kristau fedeak gizatasuna zabaldu eta edatu bearrean, zimel-
du eta ito ez ote duen. Kristautasunak giza bizitza ez ote duen 
beztu, katiatu, kaxkartu eta hits biurtu? Orra Nietzsche-ren gal-
dera. 

Eta irugarrena, Renan-en galdera: Kristau fedeak berak Kon-
daira aldetik oiñarri eendorik ote duen. Ongi finkatua ote den? 

Gu liburu ontan irugarren galderari bakarrik lotuko gatzaiz-
kio. Izan ere, Guitton berberak dionez, berau da beste bien buru 
eta jauna. Beste bien gaiñean aginpidea duena (2). 

Kristau erlijioaren muiña Kristo bera da, noski. Kristoren 
presuna. Eta kristau fedeak dionez, Kristo zera da: Jainkoaren 
Semea, gizon egiña, Jainkoaren aldetik mundu ontara etorria. 
Jainkoak gizonari agertu dion salbazio bidea. 

Baiña oiek egiak ote dira, gero, ala ipuiak? Kristau fedea-

(2) Ikus J. Guitton, Le probleme de Jesus et les fondements du te-
moignage chretien, Aubier, Paris 1950; 10 or. 
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ren sendoa eta ongi finkatua erakutsi nai nuke, ba, gure siñeetea-
ren iturburuak leialtasun osoz eta ahal den bezain argi azalduaz. 

Gure aro onek ba du iturrien zaletasuna, jakin-iturrien go-
sea. Kristau iturriak nolakoak diren, zer dioten, aietatik zer ate-
Ta diteken: orra zer eskeiñi gogo dudan. 

Nik ba dakit ondar gabeko osiña dela au. Auzi Iuze, nahasi 
eta korapillotsua, alegia. Kondaira auziak geienetan izan oi di-
ren bezala. Ez dut uste, gaiñera, kristu fedea onartzeko, bide luze 
eta zail au ibiltzea derrigorrezkoa denik: ez dut orrelako buru-
joperik. Egiak ba ditu bere bideak, emen azaltzen dugunaz lan-
dara. Beete nunbaitean aritu nintzan Elenak federa eltzeko era-
biltzen zuen bideaz (3). Eta Elizan ba da Elenarik asko. Kris-
tau fedeak goian, Jainkoagan duela bere asiera, beste anitz mo-
dutara ere froga eta dasta ditekela ba dakit. Nik emen Kondai-
raren aldetik bakarrik eltzen diot auzi oni. 

Nik emen egiten dudan kristau fedearen frogantza ez da, ba, 
onen frogantza modu bakarra. Baiña bai ba da, bearbada, auzia-
ren izateari obekien dagokiona. Gaiak berak bere egitez eta izatez 
eskatuko lukena. 

Israel eta Jesus 

Ejiptotik Mesopotamiara goazela, bide nabar pasatzen dugu 
eskualde txiki-mear bat: Palestina. Sartaldetik itxaeoa du muga, 
eguzkialdetik Jordan ibaia: lur zerrenda zistrin bat baizik ez 
da. Mesopotamiako agintariek maiz izan zuten lur au beren men-
pean. Eta kulturaz, bai iparraldeko auzoek eta bai egoaldekoek 
ere beren kutsua erantsi zioten ango jendeari: Israel-i, alegia. 

Israel: ez politikaz, ez indarrez, ez pentsalarien goratasunez 
alako paper nabarmenik jokatu ez duen errialde xumea. Baiña 

(3) Ikus "Elena, edo federako bideak" "Egan" aldizkarian, 1965, 14 or. 

http://KAPnm.UA
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izan du, alere, zerbait, agintea, indarra, dirua, idazle eta filosofu 
eta artistak baiño geiago balio duena: Jainko bakar egiazkoaren 
fedea. 

Munduko erri jakintsuen eta indartsuenek jainko izunetan 
eiñisten zutenean, berak bizi bizia gorde zuen Jainko bakarraren 
siñistea, mundu guztiaren argitzeko. Benetan unkigarria da erri 
txikar onen egokera antziña-aldiko inperio eta zibilizazioen er-
dian. Itxaso zabalean ur tantoa dirudi Israelek. Nola burrukatu 
bear izan duen bere fede hori gordetzeko! Jatorriz ez da inguruko 
erriak baño obea. Semitarra odolez eta mintzoz. Mesopotamian 
izan zuen bere asiera, gero Ejipton azi, eta azkenik Palestinako 
zerrenda ortan kokatu eta erroak egiña. 

Erri txikar onek ba du Jainkoarekin loturik delako konzien-
tzia bizi bizia. Jainkoarekin Iokarri bereziak eta elkartasun sa-
kratu bat duela uste du. Emazteak bere gizonarekin elkartasun sa-
kratu bat duen bezala, ala ditu Israel-ek ere Iahveh-rekin zer iku-
si estuak. Zer ikusi eta eginbide auek erriak betetzen bazituen, 
Jainkoaren agintzak sari bezala isuriko ziran, bai errian eta bai 
mundu guztian ere. Testamentu Zaharreko Biblia osoa puntatik 
puntara ideia ortaz dago ernari. Eta azkenean Israelek bere lorea 
eman zuen, agintza eta promes guzti aiek ezkutaturik zekarten 
frutua: Jesus Mesias eta Jainkoaren Seme gizon egiña. 

Bai. Jesus da Israel-go hietoria guztiaren erpin, gaillur eta 
elburu. Eta Jesus izango da emengo gure ikertze auen gaia. 

Ezaguna da Grandmaison-ek bere obra andiaren atarian ja-
rritako orria: "Jesus ez zan mundura etorri, Buda Zakiamuni 
bezala, aro ezezagun batean, Kondairak berri garbi eta zeatzik 
eman ez Iezaken garai eta bazterren batean. Palestinaren egoera, 
oiturak eta gora-beherak, lehenbiziko mendean, oso dira ezagu-
nak. Kondairaren argipean dira orduko politika-arazoak, kultura, 
ideiak. Ba ditugu garai artako liburu eta iskribuak. Ortaz gaiñera, 
or dira aitzurketak eta ikertze-lanak ere. Auek direla medio, ga-
rai artako albisteak etengabe aziaz eta ugarituaz dijoaz. 
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Augusto Enperadorearen garaian jaio eta Tiberiorenean illa, 
Filon-en, Tito Livio-ren eta Seneka-ren idekoa dugu Jesue. Vir-
giliok, zahartzaroko urteak arrapatu balitu, bere begiekin ikusi 
ahal izango zuen. Neron, Flavio Josefo, Plutarko, Tazito, Jesusen 
idekoak ez, baiña onen ondoko gizaldikoak dituzu. Kristautasu-
naren asieran agiri diren presuna asko eta asko, beste bidez ere 
ezagunak zaizkigu. Anas eta Kaifas Apaiz Nagueiak, Gamaliel 
irakaslea, Herodes Andia, onen seme Herodes Antipas, eta billo-
bak Herodes Agripa Lehena eta Bigarrena, Pontzio Pilatos eta be-
ronen atzetik etorri ziren Judeako gobernariak, Galion, Joan Ba-
taiatzaillea, San Paulo... presuna guzti oien berriak beete iturri 
eta alde askotatik ere eldu zaizkigu. 

Kristoren presuna eta bizitza Kondairan tinko ezarria dago, 
bada. Ez dago laiño artean galdua, ipuietako gizona bailitzan. 
Ez da mitologiako jaun oietako bat: Orfeo, Attie, edo Krishna 
bezala. Egiazko gizona da Jesus, ezur aragizkoa. Jesusen agiriko 
bizitzaren mugak zeaztasunik andienaz daude ezarriak: "Tiberio 
Zesar-en agintaritzako amabostgarren urtean, Pontzio Pilatos Ju-
deako gobernari zela, Herodes Galileako tetrarka izanik, Filipo, 
beronen anaia Iturea eta Trakonitideko jaun zelarik, eta Lisa-
nias Abileneko tetrarka zenean, Anas eta Kaifas Apaiz Nagusi 
zirelarik, Jainkoaren itza Joani zuzendua izan zan" (Lk 3, 1-2). 

Orrela mugatutako Maieuagandik, bada, ainbeste berri eldu 
zaizkigu. Eta hori baiño geiago dena, fededunen mordo gartsu 
eta trinkoa dator Arengandik. Dizipulu oietatik asko eta askok 
izen andia lortu dute, baiña denak Arentzat bizi dira. Ez dute 
Jainkoagana joan nai, Aren bitartez ezpada. Jesusi buruz bereala 
sortzen da siñiste bat, eta liturgia bat ere bai, barne indar eta 
zabaltze indar andikoa. Jesus lurrean bizi izan zenetik eta Jesus 
au Jainko bezala adoratuaz sortu zen erlijio ortaraiño, ez da lei-
ze zulorik edo etenik. Jesue gurutzean il eta andik 25 urtera, 
or daude San Pauloren gutunak, Jesus eta beronen bizitza, erio-
tzea eta berpiztea giltzarri bezala duten iskribuak. Ongi zion Re-
nan-ek onako au zionean, alegia: San Pauloren kartetan sakaba-
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naturik dauden berriak bildu eta oiekin bakarrik Jesusen Bizitza 
txiki bat egin ditekela..." (4). 

Nolanai ere, bear den zeaztasunaz eta kritikaz auzi oni eldu 
nai bazaio, Jesusen bizitzako iturburuetara jo bearra dago, itur-
buru oien balioa ta abar ongi neurtuz. Gugandik urruti, gizaldi 
askoren erronkaz astandua dagoen jaun edo gertakari baten be-
rriak jakiteko, ez dago beste biderik. Berri oiek aurkitzen diren 
iturrietara joan bear, nai ta nai ez. Ala egiten dugu Zesar-en 
naiz beete edozeiñen berriak jakin nai ditugunean, eta Jesukristoz 
ere hori bera egin bear dela esateak ez dio iñori eskandalurako 
bide eman bear. 

Gure mende au gauza denetan iturburu-zale azaltzen zaigu. 
Nai du iturburuetara jo zuzen-zuzenean. Ez da hori doai txarra. 
Jesusekiko auzian ere ezagun da leia hori. XVIII gn. mende er-
dian, razionalismua kristautasunaren oiñarriak ezeztatu naiean 
asi zenean fededunek ere beren fedearen sustraiak eta iturriak 
obeki arakatzeko premia somatu zuten. Ordutik onera iturburu 
oiek obeki konprenitzeko eman diren urratsak eta egin diren au-
rrerapenak, ez dira makalak izan. 

Jesus moda biurtu dela esan genezake. Eta hori ez bakarrik 
fededunen artean. Elizatik kanpoan ere, bai protestanteak eta bai 
bat ere federik ez dutenenek ere, Jesusen kezka bizia sentitu dute. 
Nor edo zein edo zer jitezkoa zen jakin miña, alegia. Azken 
gizaldiotan Jesusi buruz eta kristau erlijioaren asierari buruz 

<£gin diren billakuntzak eta estudioak, konta eziñak dira. Estu-
dio oietatik asko, kristau erlijioaren oiñarriak ezeztatzeko asmoa-
rekin egin dira, noski, baiña nai ez dutelarik ere, lanik ederre-
na burutu dute, oiñarri oien sendoa erakusteko. Batzuek eta bes-
teek, denek egin dute lana gogotik, eta zordun gera denekin, 
naiz eta langilleen asmo eta xedeak oso bestelakoak izan. Ontan 
edo artan lengo ikuskera motxa aldatu edo zuzendu da, bai, bai-

(4) L. Grandmaison, "Jesus Christ", Preliminaires, 3-5 or. Beauches-
ne, Paris, 1929. 
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ña gaifierakoan mugarriek ez dute ikararik egin. Saiaketa eta 
ikertze-Ianok kristau fedearen ondo finkatua frogatzera etorri 
dira. 

Apologetikaren geiegikeriak eta gutxiegikeriak 

Ez da ez, nere ametsa, auzi ontan ditezken illungune guztiak 
argitzea. Hori zozokeria litzake. Beiñolako Apologetika baten 
geiegikerietan ez nuke erori nai. Nik ezin eman nezake auziak 
berak edo gaiaren egoitzak jasaiten duen baiño argitasun geiago: 
hori bietan da. 

Baiña Apologetika hura, dena zearo esplikatu naiez, urru-
tiegi joan bazan, ni bildur naiz beste batzuk, orren aitzakiaz, 
motxegi ez ote diren gelditzen. Ez dute razionalistegi agertu nai, 
eta fideismura lerratzen dira. 

Auen aburuz giza arrazoia ez litzake gai eremu ontan deus 
frogatzeko. Auzi auek ez lirake giza adimenduaren eskuan. Fro-
gatu nai izatea bera ere pekatu litzake, gaiñera, fedeari bidegabe 
egitea. Ba dakigu pentsakera onek nun dituen bere sustraiak: ote. 
Teologi eta Filosofiako eskola berezi batzuetan, eta ez presiski 
Kondairako argumentuen flakotaeunean. 

Baiña ez da au Eliza Katolikuaren irakaspena. Elizak beti 
irakatsi du, fedearen illunpeak onartzeko, babes bat bear duela 
gizonak, eta babes hori Jainkoak eman egin digula. 

Beste itz batzuez esateko: ba dela gizona baitan aski indar 
eta argi, kristau erlijioaren goi jatorria ezagutzeko. Erlijio onek 
goian, Jainkoagan bere asiera duela, frogatzeko. Gauza auek fro-
ga ditezken neurrian eta moduan hori bai. Frogatze kontu ontan 
ere ba dira tankerak eta bide bereziak. Ez gera Fisikaren landan 
ari. Matematikaren barrutian ere ez. Eta jakintza bakoitzak ba 
ditu bere jakite legeak. Bakoitzak erdietsi oi duen egia eta ziur-
tasun mueta ere bere gisakoa izan oi da. Ez dira jakintza guztiak 
neurri bakar batekin neurtzekoak. 



BIGARREN KAPITULUA 

IRITZI NAGUSI BATZUK KRISTORI BURUZ 

Jesueen auzia aztertzen asterakoan, obe genduke, bearbada, 
auzi oni buruz eman diren iritzi, eta proposatu diren teorien azal-
pen bat emen egitea. Baiña alde batetik lan luze eta aspergarria 
litzake, eta bestetik iritzi oiek denak bil ditezke bi edo iru mol-
tzotan. Orregatik, iru bide edo eskola nagusi oiek nola eltzen 
dioten Jesusen auzi oni azaltzearekin aski izango dugu, oraingoz 
beintzat. 

Izan ere, joan deneko berreun urteotan Kristori buruz ta kris-
tautasunaren asierari buruz makiña bat azterketa egin izan da. 
Kristau gertaera eeplikatzeko proposatu diren teoriak eta eman 
diren iritziak, franko ugariak izan dira, eta bai franko bitxiak 
ere iñoiz. Mataza batean sartzen naizela ba dakit. Reimar, Paulus, 
Strauss, Baur, Bauer, Renan, Loisy, Wrede, Meyer, Harnack, Go-
guel, Guignebert, Couchoud, Bultmann... Jaun oiek (sonatuene-
tako batzuk bakarrik aipatzeko) denak izan dira katoliko fedetik 
urrun dabiltzanak, eta denek gorritu dute gure landa au. Kristo-
ren auzia argitu naiez ibilli dira, alegia. Bakoitzak ba du bere 
esplikazio-saiaketa, bakoitza bere bidetik dabil, eta askotan be-
ren artean ere ez datoz bat, onako ontan izan ezik: kristau fedea 
ren esplikazioa arbuiatzean. Gaiñerakoan, kristau erlijioaren 
sorrera bakoitzak bere erara eeplikatuko dizu. Eta franko aldiz 
urrengoak ankaz gora botatzen eta ezeztatzen du aurrekoak pro-
posatu duen bidea: ala Paulus-ek Reimar-ena bota zuen, Strauss-
-ek, ber^riz, Paulus-ena, Baur-ek Strauss-ena, ta abar. Ezezkoan 
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datoz bat: fedeak ematen duen esplikazioa ez onartzean. "Jain-
koaren Seme gizon egiña. Zer da hori? Mitu bat. Gaurko gizo-
nak ezin onart dezakean ideia bat". Esplikazio bat billatu bearko 
da, nai duzuna, kristau erlijioa nola erne ta munduan nola za-
baldu zen argitzeko, baiña ortodosiaren bidea beintzat •—ala iru-
ditzen zaie jaun oiei— ez da gaur egunean gizon buru-jantzi batek 
onartzeko modukoa. 

Eman diren iritzi eta esplikazio-saiaketak, ugariak eta ez-
berdiñak dira, bada. Aipatu ditugun jaun oiek ba dute bakoitzak 
berea. Ez gera emen aeiko bana-banaka eta ipi-apa guztiekin oiek 
denak arrotzen. Gaiñera —eta Guitton jaunak tajuz erakutei duen 
bezala—, iritziok, au da, Jesusi buruz diren eta izan ditezken es-
plikazio-mueta guztiak, aisa bildu ditezke iru burutara. Auziak 
berak, bere izatez eta egitez, ezpaitu iru esplikazio tankera bai-
zik jasaiten. Eta ala, iru moltzotan mordoskatuak azalduko di-
tugu guk ere iritzi edo bide nagusi auek. 

Kontu ontan, bada, —dio Guittonek— iru bide auta ditezke, 
eta irarak izan dira ibilliak. Lehenbizikoari "Jesus historikoa"-ren 
bidea deritzaio. Bide au maite duenak, gutxi gorabehera onako au 
esango dizu: Jesus hori, ezur-aragizko gizon bat izan zan. Zerbait 
egin zuen edo irakatsi zuen. Gizon uts orren eragitez asi zan 
kristau erlijioa. Baiña erlijio onek, lehenago edo geroago, Jesus 
hori Jainko biurtu zuen. Oientzat, bada, Jesus zera litzake: gi-
zon uts bat, nai duzun beste on, bikain eta goitarra, baiña gizon 
utsa ala ere. Ondorengoak, berriz, Jainko biurtu zuten, eta biur-
keta ortatik bizi da kristau fedea. 

Bigarren bideari, "Jesus mitikoa"-ren eskola dei genezaioke. 
Lehenbiziko bidea nondik norakorik gabe bukatzen dela ikusi-
rik, beste bide au asmatu da. Jesus (auen iduriz) ez zan izan be-
neta^ko presuna bat, ezur-aragizko gizon bat. Ipuietako lagun bat 
litzake xoil-xoilik. Ez da sekula lurgain ontan bizi izan Jesus Na-
zaretarra. Giza-gogoaren amets bat besterik ez da izan. Ez dugu, 
ba, emen gizon bat gero Jainko biurtua (aurreneko bidetik di-
joaztenek dioten bezala). Jesue asiera-asieratik aurkezten zaigu 
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Jainko bezala, eta Jainko oni alako gizon-jazkera eta giza bizitza-
ren kolorea eman izan zaio, baiña bai Jainkoa eta bai gizona ere 
ez dira mundu onetakoak, ez dute lur au sekula zapaldu, izarre-
takoak dira. Beste itz batekin esateko, Kristo Jainko-gizon hori 
ideia bat besterik ez da. Ideia onetatik sortu zan kristau erlijioa 
eta ideia onetatik bizi da gaur artio. Erlijio onen asieran ez du-
gu, ba, benetatko presuna bat billatu bearrik. 

Irugarren bidea, ortodosiarena da, ots, kristau fedearena. 
Bide onen arabera, Jesue Nazaretarra egiazko gizona dugu, ezur-
-aragizkoa, bene benetan mundu ontan agertu eta bizi izana; bai-
ña era berean gizon hura Jainkoa ere ba zan, eta alaxe egin zi-
tuen egin zituenak. Jainko gizon egindakoaren siñestea da kris-
tau erlijioaren orpoa. Siñeste ontan datza kristau izatearen go-
rabehera guztia. 

Beraz, iru bide. Bi, ezezkoan gelditzen direnak. Bat, baiez-
koan. Irurak ibilli izan dira. Auzi au garbitzeko, beste bide be-
rriren bat asma ahal ditekenik ere ez da somatzen. Guitton jauna-
ren itzak dira onako auek: "Joan deneko eun da berrogeitamar 
urte auen kondaira aztertzean, gauza bat nabari da: bein da be-
rriz bide berberak ibilli izan direla. Metodu berrien erabiltzeak 
ba dakar, nai baduzu, alako berritu-aire bat, baiña auzi ontan 
auta ditezken bide bakan oietatik ez dago irtetierik. Joandako 
mendearen erdi-aldera, azterketa auek egiten asi zirenean, baten 
batek uste zezaken billakuntzak eta aurkitu berriak gertatuko zi-
rela. Eta agian, billakuntza oien ondorioz, iru bide aietatik bat 
gutxinaz (ortodoeiarena, bereziki) jakintzaren aurrean itzalik 
gabe eta lotsagarri agertuko zela. Baiña ez da deus orrelakorik 
gertatu. Mugetan aldaketa txikiak bai, baiña gaiñerakoan lehen 
bezala daude gauzak. Strauss-ek egindako Jesusen Bizia gaurkoa 
da orain ere, eta ene iduriko, Renan-ena baiño askoz gaurkoa-
goa. Eta nik esango nuke, aurrera goazen neurrian, gero eta be-
rrikuntza gutxiago aurkitzen dela esparru ontan" (1). 

(1) Guitton, "Jesiis". Perspectivas 1. Madrid 1958; 49-50 orrialdean. 
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Auzi ontan iru bide nagusi besterik ez dagoela esan digu 
Guitton jaunak. Bide bakoitzak zer joera, jokabide ta abar duen 
jakiteko, izen bat autatuko dugu ispillu edo eredu bezala. Jauu 
orren prozedura azalduko dugu, eta beronetatik igarriko du ira-
kurleak zein den eekola artakoen era. 

Lehenbiziko Bidea, edo Jesus historikoarena 

Renan jarri diteke emen ispillutzat. Berau izan da, noski, 
eskola ontako maisurik jatorrena. Ez bakarra, ordea. Sail ontau 
eartzen dira (gorago esan dugunez), Jesus ezur-aragizko gizona bai, 
baiña gizona xoilki izan zela uste dutenak. Ikertzaille askoren 
bidea izan da au: Reimar, Paulus, Harnack, Loisy, ta abar. Mun-
du ontatik igarotako gizona dugula Jesus: ontan bat datoz eekola 
ontako denak. Jesusen bizitzaz zer dakigun edo zer ez dakigun 
esaterakoan, Jesus orrek zer egin zuen edo irakatsi zuen xehe-
kiago zedarriztatzean, bakoitza bere aldetik abiatzen da. 

Baiña Renan jauna gidaritzat artu dugun ezkero, esan de-
zagun zerbait beroni buruz. Jaun au 1832-an jaio eta 1892-an il 
zan. Beiñola apaizgai izana, Alemania-aldetik zetozten aize be-
rriek nahastua eta fedea galdua. Seminarioa laga zuen. 1863 gn. 
urtean bere "Jesusen Bizitza" sonatua agertu zuen. Aspaldiko ger-
takari zaharren berriak jakiteko, iturburuetara jo bearra dagoela 
ba daki Renan-ek. Argatik lau ebanjelioetara dijoa bera ere, eta 
laurak erabiltzen ditu, laugarrena baztertu gabe. Garai artako ra-
zionalistek ia ao batez Joanen ebanjelioa zokoratu egiten zuten, 
historia aldetik batere baliogabekotzat joaz. Ontan begi zoliagoa 
izan du Renan-*ek. Bera konturatu da ebanjelio onen egilleak 
xehetasun ugariagoak eta zeatzagok dakarzkiala Jesusen bizitzako 
kronologiaz, Hura ibillitako erri, toki eta paraje guziez, eta dena 
ondo kontatzera, beste ebanjelistek bezin ongi edo obekiago eza-
gutzen duela bere gaia. Palestinara ere egin zuen Renan-ek joan 
etorri bat, Jesusen lurraldea urbildik ezagutzeko, eta ango giroaz, 
oiturez eta izkuntzaz jabetzeagatik. 
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Baiña, jakiña, Renan razionalista da. Planta auxe dauka au-
rretik artua; eta ebanjelioen lekukotasuna gauza batzuetan onar-
tuko dizu, eta beste batzuetan ez, "parti pris" orren arabera. Ra-
zionalista den aldetik, arentzat ez dago Jainkorik, edo beintzat 
ortaz ezin jakin genezake deus. Mundua bere kasa utzita dago, 
lege itsu batzuen menpean. Izadiko lege sendo oiek darabilte 
mundu gaixo au, eta gertatzen diren gertaera guzti guztiak baitez-
padako lege oien arabera esplikatzen dira. Mirakuilurik ez da 
sekula gertatu, ezin gertatuzkoa delako. Beiñola bai, gizonek si-
ñisten zituzten gauza oietan, baiña Jakintzak •—ala uste zuen be-
rak— beti betiko uxatu ditu siñiekeria oiek. Beraz, beiñolako li-
buruetan olako zerbait agiri denean, ba dugu hori arbuiatzeko es-
kubidea, eta bai obligazioa ere, eta hori Jakintzaren izenean. 

Desafio-kutsua duten itz auek ere idatzi zituen: "Guk ja-
kintsuok mirakuilu bat onartuko badugu, egin dedilla mirakuilu 
hori emen, Paris-en, Jakintsuen akademia baten erdian, eta ja-
kintsu oiek nai duten beste aldiz berritu dedilla, gaiñera!"... (Ba-
dirudi Jainkoak desafio oni erantzun nai izan diola, eta ala pran-
tatu die Lourdes). 

Izadiko lege arruntetatik gora edo kanpora irtetzen den gau-
zarik, Renan-ek ez du, ba, onartzen, bere penteakera orren in-
darrez. Jesusen bizitzako iturri historikoek mirakuiluzko anitz 
gauza kontatuarren, oiek asiera asieratik uzten ditu kanpoan, edo 
gertaera arrunten maillara eraxten ditu bere gisako esplikazio 
batzuen bitartez. Ba da emen dogma bat: izadiko lege jakiflen 
gaiñetik edo lege oiez kanpo, ez dela deus gertatzen. Beraz, ola-
ko gauzak guk liburu batean aurkitzen baditugu, arbuiatu egin 
bear ditugu, edo ipuiak bezala artu. 

Asmo orrekin, eta metodu ortaz armaturik, eldu zion Re-
nan-ek Jesueen bizitzari. Mirakuiluaz edo sobrenaturalaz topo 
egiterakoan ez, beste guztietan ontzat ematen du ark ebanjelioen 
esana. Onek zera esan nai du, alegia: Renan-en ukoa. ezezkoa, ez 
dela kondairaren dokumentuetatik eldu. Aitzitik, dokumentuen 
aurka, eta bere filosofia edo pentsakerak ortaratuta, emana izan 
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dela ezezko hori. Eta zer gertatzen zaio gero? Jesusen bizitza ezin 
idatzi diteke Zesar-en edo Napoleon-en bizitza bezalaxe. Gizaki 
auen bizitzako gertaera guztiak erabat dira eguneroko gertaera 
arrunten maillakoak. Jesusen bizitzan, berriz, maiz ari zera so-
brenatural diren gauzekin topo egiten. Zer egin gauza oien au-
rrean? Renan-ek uste du gauza oiek ez direla posible eta beraz 
ez direla bein ere gertatu. Baiña nondik daki ez direla posible eta 
ez direla gertatu? Iturriei gauza batzuetan ematen diezu siñes-
te, eta beste batzuetan ez, eta hori aurretik artutako plantaren 
arabera. 

Dena dela, bide ortatik jo zuen Renan-ek, eta atera zitzaion 
Jesus hori bere gisakoa da oso, gizaki bitxia. Egilleak iturrieta-
tik nai duena artzen du, nai duena ixiltzen edo zokoratzen du, 
utsuneak eta zuloak berak asmatutako betegarriekin eetaliaz. La-
bur: bizitza bat ez, baiña nobela bat da Renan-ek bere jokabide 
orrekin eman diguna. An agertzen den Jesus hori, egillearen iru-
dimenean bakar bakarrik bizitu izan da. Gaiñerakoan, alako mai-
tasun itxura bat erakusten du Renan-ek bere protagonistarentzat. 
Renan-en ustez, Jesus izan da gizaldiek sekula ikusi duten giza-
kirik bikaiñena, nobleena, aundiena, baiña jakiña, gizon utsa. 
Arekin bizitu izan zirenek, aren dizipuluek, beraren aunditasu-
naz lilluratuak eta itsutuak, Jainko biurtu zuten gero, eta ain-
beste mirakuilu ezarri zizkioten. Jesus berpiztu zelako begitasun 
ortan ere erori ziran eta oiñarri oien gain zabaldu zan erlijio 
berria, krietau erlijioa. Beraz, gezurrezko oiñarri batzuen gain. 

Baiña aurki dator kritikaren galbaia. Eta kritika zorrotz 
hori eldu zaio Renan-i ez fededunen aldetik bakarrik, raziona-
listen landatik ere bai. 

"Zer da hori? Ebanjelioak, nai duzunean, artzen dituzu egia-
tzat, eta nai ez duzunean, ez? Eta gaiñera, zure esplikazio ortan 
ba da gertaera aundi bat zearo esplikatu gabe gelditzen dena, 
arras ulerteziña, eta auzi ontan ajola aundikoa. Jesusekin bizitu 
zirenak judutarrak ziran, monoteista porrokatuak. Garai artako 
juduak ba dakigu nolakoak ziren. "Ez da Jainko bat baizik. 
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Yahveh da beronen izena": au zan aien siñeste nagusia. Erroma-
tarren Inperio osoan Erromako Enperadoreak jainkotzat adora-
tuak izaten ziran; baiña lurralde txiki artan hori ez zan posible. 
Israelgo errian eta lurraldean Yahveh zan Jainko bakarra. Enpe-
radorea ohoratu eta obeditu, bai, baiña jainkotzat artu? Naiago 
zuten il, hori egin baiño. Ba, taiu orretako gizonak ziran Jesueen 
aldamenean bizi izan zirenak, berarekin jan zutenak, aren itzak 
aditu eta aren obrak ikusi zituztenak. Gizon utsa bada Jesus, no-
la konpreni diteke monoteista ertei aiek Jainkotzat artzea? Je-
susen jainkotasunaren siñestea ezpaita oso berandu eta gerora 
etorri, bereala baizik. Jesue gurutzean il eta andik 25 urtera ida-
tzitako iskribuetan garbi eta dudarik gabe adierazten baita fe-
de au. 

Orregatik-edo, Strauss jaunak (1808-1874) tarte luzea eska-
tzen zuen Jesus bizitu zenetik eta ebanjelioak idatzi ziren arte: 
eun urtetik gora bai, gutxinaz. Ebanjelioak idatzi zituzten gizo-
nek ez bazuten Jesus hori beren begiz ikusi, orduan errazago kon-
prenitzen baita Jainko biurtze au. Urruntasunak eman oi duen 
laiño eta Iurrunez gizonaren azbegiak estali egiten baitira, eta or-
duan biurtze hori gerta ditekena da. Strauss-ek zintzoki aitortzen 
zuen au: Iñoiz frogatuko balitz Ebanjelioak Jeeusen garaiko idaz-
lez izan direla eskribatuak, orduan nere uste eta teoria guztiak 
lurrera etorriko lirake. (Ba hori gaur egunean frogatutzat eman 
diteke.) 

Renan-en izenarekin bataiatu dugun eskola ontako ikertzai-
leek oso begiko dute esaera au: ''Christus historicus" eta "Chris-
tus fidei". Ots, fedeak ematen digun Kristoa eta kondaira xoillak 
ezagutzen duena ez direla berdiñak: hori esan nai dule eeaera 
oiekin. Ebanjelioetan, berriz, nahasirik daude bi Kristo oiek, eta 
kritikuen lana litzake bata besteagandik bereiztea. Fededunak 
alako Jainkotasun lurrunez inguratua ikusten baitu Kristo; eta 
ebanjelioen egilleek, fededunak izaki, konturatu ere gabe, kon-
dairako Jesusen irudia asko edo gutxi itxuragabetu egin ziguten, 
giza-maillatik Jainko-maillara jasoaz. Orain, berriz, ikertzaile 
oien zeregiña da irudi hori bere gizaki-maillara atzera ekartzea, 
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fedeak erantsi dizkion eraskiñak kenduaz. Eta zer metro erabil-
tzen dute bereizte hori egiteko? Betikoa, jakiña: sobrenatural ku-
teua duen oro ipuitzat artzea. 

Baiña ebanjelioetako anitz kontakizun interpretatze-orduan 
ez datoz bat beren artean. Adibidez, anitz sendaketa miragarri 
agiri da ebanjelioetan. Eskola ontako jaun batzuentzat oiek ipuiak 
izango lirake. Beste batzuentzat, berriz, gauza oiek benetan ger-
tatuak dira; ez mirakuiluzkoak, noski, baiñan Jesusen barne-in-
dar batez egiñak. Eta ebanjelioetako beste gauza askorekin ere 
berdin gertatzen zaie. Norberari deritzaion bezala, ontan edo ar-
tan iturriak ontzat artzen edo baztertzen dira; eta orrela, jaki-
ña, bakoitzak bere ametsen neurriko Jesus bat asmatzen digu. Eta 
azkenean, ara zein den jokabide onen ondorioa: Jesusi buruz eta 
aren bizitzaz fiteik ez jakitea. Izan ere, Paulus-en Bizitza eta Re-
nan-ena, naiz ta biak eskola batekoak izan, guztiz dira desberdi-
ñak, eta Loisy-ren Jesus, zer esanik ez. Eszeptizismurik gorrie-
nean erori zan au. Jesus bizi izan zela, eta zerbait predikatu zue-
la, eta illa izan zela: hori izango Iitzake (Loisy-ren iritziz) artaz 
dakigunaren kopurua. Emendik dena ukatzeraiño urrats txiki bat 
baizik ez dago, eta urrats hori emana izan da. Izan ere, "Jesus 
bizitu zan, baiña artaz ez dakigu deus garbirik" esatetik, eta "Gi-
zon hori ez da sekula santan bizi izan" esatera, dirudian baiño 
tarte txikiagoa dago. 

Ikus dezagun, bada, zer dioten beste bide ortatik sartu di-
renak. 

Bigarren bidea, edo Jesus mitikoarena 

Jesus ez zela bein ere eeistitu, esaten edo beintzat aren esis-
tentzia duda-mudan ipintzen, asi ziran XVIII gn. mendeko idaz-
le batzuk; baiña orduan ez ziran aintzat artuak izan. Bauer jau-
na izan zan (1809-1892) ustekizun oni indar berria eman ziona. 
Kristoren auzi txar onek sortzen dizkigun korapillo askatu ezi-
ñak bein betiko garbitzeko, ez ote da onena azkeneraiño joan eta 
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dena ukatzea? Zertako ibilli au hstorikotzat joaz eta beste hori 
baztertuaz? Bialdu dezagun dena ipuien lurraldera eta gure lana 
errazagoa izanen da. Au da Bauer-en pentsakera. Bigarren bide 
ontatik sartu direnak ere ugari samar dira: Volney, Dupuis, 
Kalthoff, Robertson, Drews, Alfaric, Couchoud, ta abar. Beste 
puntu askotan iritzi ezberdiñeko izanarren, ontan bat datoz: 
Ebanjelioek kontatzen diguten Jesus hori sekula ez zela esistitu 
esatean. Beraz, asmazio bat, ipui bat edo giza-gogoaren amets 
aundi bat izan da dena. 

Gouchoud jauna jarriko dugu eskola onen ispillutzat. Jaun 
onen iduriz, lehenbiziko bideak ez du nondik norarik, irteera ga-
beko kale itsu batean bukatzen da. Renan eta beretarrek ahale-
giñik aundiena ipiñi dute Jesus egiazko gizon bat izan zela fro-
gatzean; egiazko gizon utsa, gero Jainko biurtua. Baiña Cou-
choud-ren ustez ez dute deus olakorik frogatu ahal izan. Jesus 
lurrean bizitu zen denboratik eta Jainko bezala azaltzen zaigun 
denborara artio iragan balira gizaldi bat edo bi gutxinaz, orain-
dik onartu zitekean esplikazio hori. Baiña ez. Aren idekoak di-
ra Jesusen Jainkotasunaren aitorrera utzi digutenak. Ez dago es-
kubiderik testu zahar oiek —Jeeusen Jainkotasuna adierazten du-
ten pasarte guztiak— ukatzeko, interpolatuak direla esateko. Jo~ 
kabide polita auxe: norbere ustekizunekin bat ez datozen tes-
tuak trabatik kendu! Testu aiek jatorrak dira, guk nai. ez nai. 
Gure ustekizunak izango dira, beraz, ustelak eta gezurrezkoak, 
aiekin bat ez badatoz. Txapelak buruarentzat bear du izan, ez 
buruak txapelarentzat. 

Couchoud jaunak, bada, uste du lehenbiziko Bidea pekatu 
ortan erori dela, eta makur orren erruz ez duela deus esplikatu. 
Beraz, beste bide bat artu bear da. Arenak dira onako itz auek: 
"Erromatarren Inperioko zenbait lekutan gizon bat Jainko biur-
tzea, egin ziteken gauza zan. Baiña erri batean beintzat ez zan 
hori iñola ere posible: judu errian. Judutarrek Yahveh zuten be-
ren Jainkoa, Jainko bakar, gorena, ao-mihitan artu ezin ziteke-
na; aren imajiña egitea ez zan zillegi, aren izena ez zan aipatu 
bear. Labur: Yahveh hori beste izaki guztietatik milla leize ta 
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osin baztergabez zegoen urrundua. Gizon bat —nornai den de-
la— Yahveh orrekin berdintzea, Yahvehren pareko egitea, peka-
turik eta gaiztakeriarik ikaragarriena zan. Juduek Enperadorea 
ohoratu, bai, egingo zizuten, baiña Enperadorea jainkotzat ar-
tu? Hori ez, iñola ere, naiz ta lau puskatan zeatuak izan. Moises 
berbera adoratzeko eskatuko balitzaio, judu batek ez lizuke hori 
egingo... Orain, bada, guganaiño iritxi den lehenbiziko giristi-
noaren boza, hebreotarren seme den hebreotar bat (San Paulo) 
or ari zaizu gizon bat Yahvehrekin berdintzen gauzarik arrante-
na bezala. Enperadorea ez dute adoratu nai, gertu daude mar-
tirioa jasaiteko hori egin baiño lehen, eta gero aren menpeko bal 
Jainko biurtu? San Paulok nola esan zezaken arotz batez: "Aren 
izena deitzen duen edozein, salbatua izanen da" (Rom 10, 13), 
eta "Belaun guztiak makurtuko dira aren aitzinean" (Phil 2, 10), 
Idazteunak erasia oiek Jainkoaz esaten dituela jakiñik? (Ikus 
Joel 2, 32; Is 45, 23). Oialezko dendak egiten zituen ark (au 
zan San Pauloren ogibidea), beste arotz ibiltari bati egotziko 
zion, ba, sei egunetako kreazio-lana, argiaren eta uren eorrera, 
abereen, gizonaren, aingeruen eta Satanas beraren sorrera? Gi-
zon bat Jainkotzat artu ote du? Nik ez dut hori konprenitzen 
ahal". (2) 

Beraz, arrazoi auengatik, Renan-en bidea arbuiatu egin du 
Couchoud jaunak. Jesus ez da, ez, gizon bat Jainko biurtua. 
biurketa hori garai artako judutarren artean ezpaitzen posible. 
Jesueen auzi au argitzeko, bide berriren bat bearko da asmatu. 
Eta ain zuzen, hori egin du berak. Esan dezagun —dio— Jesus 
hori ez zela bein ere bizi izan, ez dela ezur ta aragizko gizon 
bat izan, ez dela mundu ontatik gizon hori sekula pasatu, ipuie-
tako asmazio bat baizik ez dela izan, ideia bat, amets bat, nai 
duzuna, bere fededunen gogoan eta an bakarrik esistitu dena. 
Orrela askozaz errazago esplikatzen dira gauzak (ala uste du 
Couchoud jaunak). Asiera aeieratik Jesus orren irudia Jainkota-
sunez inguratua agertzen zaigu, eta Jainko oni alako giza-itxura 

(2) Couchoud, Le mystere de Jesus, 1924; Ricciotti-k aipatua: "Vida 
de Jesucristo", n.° 218. 
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bat eta giza-bizitza baten kondaira erantsi izan zaio; baiña bai 
Jainkoa eta bai gizona, eta bai kondaira hori ere, denak dira 
idealak, ots, bein ere gertatu ez direnak. 

Mitologuen eskola deritzaio bigarren eskola oni. Beraz, jaun 
auek Jesusen historiko esistentzia ukatu egiten dute. Harnack 
jaunak (beste razionalista batek, alegia) ara zer zion eskola oni 
buruz: "Ahalkegarri zela kritika modernuarentzat ain behera ero-
ri izana, Jeeusen historiko esistentzia, ain garbi ta sendo finka-
turik dagoen gauza, ukatzeraiño erori izana. Bein ortara ezkero, 
Kondairaren lekukotasun guztiak ukatu bearko lirake... 

Ukatzea samurra da, baiña ukatzearekin ezer irabazten ote 
dugu? Buruko miña ematen zigun auzi txar hori argitu ote du-
gu? Bai zera. Ezer argitu bearrean, milla aldiz illunago eta uler-
teziñago biurtzen da dena. Izan ere, Jesus hori ezpada sekula 
esistitu, ametsezko sorkari bat baizen ezpada izan, orduan nola 
sortu da kristautasuna? Zeiñek eman zion asiera eta bultzada, 
Kondaira guztia bete duen mobimendu aundi oni? Misterio izi-
garria... Hori da Guignebert, Loiey ta abarrek eskola ontakoei 
jaurtitzen dieten arria: Kristautasunaren jaiotza, alegia, ez du-
tela esplikatzen. 

Eta or daude bi Eskola oiek, bi biak ezezkoan tinkatuak, 
bata bestearen etsai, eta Jesusen misterio adoragarriari azterre-
nak artu eziñik. Izan ere, Jesus dena osorik eta den bezalakoa 
artu bear da, edo ez du esplikaziorik. Joan ebanjelariak esaten di-
gu Jeeusen soiñekoa dena zela osoa eta erabatekoa, eta ezin zite-
kela bi erdi egin: ala da Jesusen irudia ere: edo osorik eta den 
bezala artzen duzu, edo osorik arbuiatzen. Kritikuen zatikatze 
oiek ez dute atarramentu onik izan. 

Irugarren Bidea, edo Jakintza Fedearekin ezkondua 

Fededunak, bai, iturrien lekukotasuna oso osorik onartzen 
du. Iturriak diren bezala errespetatzen ditu. Fededunak ba da-
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ki Kristo egiazko gizoua eta denbora berean egiazko Jainkoa de-
la. Alde ontatik, iturriek diotena onartzean ez du buruko min 
aundirik sentitzen. Iturrietara urbiltzen da, an datorrena edo aiek 
ematen dutena aztertzera, baiña zabaltasun osoarekin. Fededun 
den aldetik, ba daki Jesus Jainkoa dela, eta jakintsu bezala ea 
ori ala den ez den, nai du frogatu, iturrien erakutsietatik nai du 
egiztatu. Ara zer dion Couchoud jaunak fededunen jokabide on-
taz: "Zenbat eta pentsatzenago dudan, aiubat eta argiago agiri 
zait au: Jesus historikoa, alegia, fededunek bakar bakarrik onart 
dezaketela, eta oiek bakarrik konprenitzen dutela ongi. Fededu-
nek ba dute testu zahar auen giltza, neke gabe irakurtzen dituz-
te, oien egiazko esanaia zulatzen dute. Benturaz, xehetasun onen 
edo aren gaiñean argi geiago nai lukete, baiña oiñarriko gauze-
tan alako eragozpen aundirik ez dute izaten. Oientzat ez da ko-
rapillorik. Neretzat oztopo den au: Paulok nola adora zezakean 
judutar bat, bere idekoa, Yahvehren tasunak ari erantsiaz: oien-
tzat or ez dago oztoporik. Paulok Jainko bezala tratatzen du Je-
Jesus, egiazki ta benetan Jainkoa delako. Fededunak argiaren ja-
be dira. Exegeeiren landan ez dute parerik. Begiz begi begira-
tzen dute, eta dokumentuak diren bezala artzen dituzte. Kriti-
kuak, berriz, zearka bezala ari dira, eta beti dabiltza arriskuz be-
teriko zatikatzeak eta aukerak testuetan egiten" (3). 

Baiña irugarren bide ontaz ez dago emen luze mintzatu bea-
rrik, gure liburu dena bide onen arabera tajutua baitago. 

(3) Couchoud, Le mystere de Jesus, 1924; Ricciotti-k aipatua: "Vida 
de Jesucristo", n.° 222. 
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Emen, Arantzazu-inguruan, ba da mendi bat, Ubura edo 
Oburu deritzaiona. Arantzazu erreka bertan jaiotzen da, eta se-
gura asko hori da izen onek oso tajuz eta egoki adierazi nai due-
na. Uraren asiera edo burua, uraren sorlekua edo jaiotza-lekua 
esan nai du, dudarik gabe. 

Ibai bati azterrenak artzeko uburara joan oi geran bezala-
xe, Kondairan ere beste ainbeste egin bear dugu. Edozein gerta-
kari edo presunaren berri zeatzak jakin nai baditugu, iturburura 
joan bear dugu albiste jatorren eske. Izan ere, ia bi milla urte 
da Kristo lur ontan bizi izan zela. Nor izan zen eta zer egin 
zuen, nola jakin genezake, beragandik ainbeete gizaldi-erronkaz 
astanduak gaudenok? Aren kidekoei galdetu: ez dugu beste bide-
rik. Aren garaian edo andik urbil bizi izandakoek zer idatzi zu-
ten ikusi, aiek emandako berri guztiak bildu, eta adimendurik 
zorrotzenak eskatzen duen garbitzapena egin ondoren, Jesusen 
irudi egiazkoa, egin diteken neurrian, osatzen saiatu. Ala jokatu 
oi da Historiaren sail onetan, beste edozein gizakiren atzbegiak 
ezagutu nai ditugunean. Naiz dela Zesar, edo Napoleon, Zervan-
tes, Aita Larramendi, Marx, naiz beste edozein. Eta ala jokatu 
bear dela, bi6tan da. Presuna oiek gugandik eta gure arotik urru-
ti baitaude. Idazlanik utzi badute, idazlanok aztertu ditzakegu; 
baiña bestela, beren inguraan bizi izan zirenek zer dioten jakin 
bearko da: hori da guri gelditzen zaigun bide bakarra. Garai ar-
takoen aitorrerak bear dira, ba, bildu, aztertu, galbaetu ta kriti-
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katu. Garbitzapen ortatik aterako zaigu beiñolako gizakien iru-
di zeatza, atera diteken neurrian. Au da kondairagillearen lana. 

Lan hori batzuetan obekiago egin diteke, beste batzuetan ez 
ain osoki, eta beste batzuetan ez dago ezer egiterik. Gizaki ba-
tzuk mundu ontatik joan dira, eta ez berek eta ez bere inguruan 
bizi zirenek, ez ziguten arrastorik edo berririk utzi. Edo utzi bal-
din bazuten, urrengo gizaldietan berri aiek galdu egin ziran, eta 
ala ondokoentzat ez da argibiderik gelditu. 

Jesukristoren berriak jakiteko, berdin berdin jokatu bear 
dugu. Aren bizitzako iturri billa joan bear dugu. Bera nor zen, 
zer esan eta zer egin zuen jakiteko egoeran zeudenek, ea zer dio-
ten aztertu bearko da. Hori baita iturrietara jotzea, kutsu gabe-
ko ur garbiaren billa uburura joatea, alegia. 

Ikusi dezagun, ba, zeintzuk diren Jesukrietoren bizitzako 
iturri berri-emaleak. Garai artakoak nai ditugu, ez noiznaikoak. 
Garai artakoak edo garai artatik ahal diteken eta urbillena bizi-
tu zirenena. Zenbat eta berankorragoa izan aitor bat, lekukota-
sun bat, ainbat eta siñeste txikiagoa merezi du, alde ontatik bein-
tzat, bere sujetaren berri zeatz-garbia jakiteko ordua pasatu zaio-
lako. 

Dokumentu gezurrezkoak 

Eta nola historiaren oian baztergabe ontan dena ezpaita be-
lar ona, aipa ditzagun (aipatu baiño ezpada ere) zenbait gezu-
rrezko iturri, zenbait falseriazko asmazio. Ots, engañuz, apro-
pos eta berariaz asmatutako zenbait sasi-dokumentu. 

—Oietako bat da, adibidez, Lentulo jaunak Erromako Sena-
tuari egingo zion eskutitza. Lentulo hori —asmazio onek dionez— 
Judeako gobernaria izan omen zan Pilatoren aurretik, Jesus be-
re predikuak eta mirakuiluak egiten ari zen garaian, ain zuzen. 
Arrigarri oiek ikututa, Lentulok eskutitz hori idatziko zion Sena-
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tuari, Jesusen berriak emanez. Zeatz-meatz esaten du bertan no-
lakoa zen Jesus: nolako begitartea zuen, nolako begiak, bizarra, 
illeak, ta abar. Baiña dena asmatua, dena gezur borobilla. Len-
tulo hori ez da egundaiño Judean egon gobernari, eta aren izena-
rekin zabaldu den eekutitzak ez du batere balio historiaren alo-
rrean. Erdi-Aroko asmazio bat izan da au (1). 

—Askoz zaharragoa da Abgaro erregeren karta asmatua. 
Zesareako Eusebiok ere ba dakar gezurrezko dokumentu au, "His-
toria Ecclesiastica" deritzaion bere liburuan. Edesako erregea 
omen zan Abgaro hori, Kristoren garaian. Kristok egiten zituen 
mirakuilu, eta guztiz ere sendaketa arrigarriak, aren belarrieta-
raiño iritxi omen ziran. Gaitz txar batek joa omen zegoen erre-
ge hori, eta sendatu nairik, karta bat egin omen zion Jesusi, be-
ragana joan zedilla eskatuaz. Baita Jesusek erantzun ere. Eran-
tzun ortan berak ez zeukala ara joaterik esaten zion, baiña ze-
rura igo ondoren bialduko ziola bere dizipuluetarik bat. 

Asmazio utsa da au ere. Kristok ez zuen alako artu emanik 
izan jaun orrekin (2). 

—Gezurrezkoa da, alaber, Jerusalengo Esenioak Alejandria-
ko gogaideei egindako eskutitza; eta baita Benan delako baten 
idazkia ere (3). 

Iturri jatorren partitzea 

Jatortasunik ez duten iskribu gezurrezko oiek alde batera 
utzirik, lotu gaitezen egiazkoekin. Ots, ziñez eta benetan garai 
artakoak izan eta nola edo ala Jesus ikutzen duten guztiekin. 

Iturri oien banaketa edo partizioa, etorburuari begiratuz, 

(1) Ikus Dieckmann, De Revelatione Christiana, n.° 521. 
(2) Ikus Eusebio di Cesarea, Historia Eclesiastica, libro I cap. XIII; 

Aurelio de Santos, Los Evangelios Apocrifos, BA.C, Madrid 1956, p. 703. 
(3) Dieckmann, o. cit., loc. cit. 
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iru moltzotan egin oi da, era ontara: I Juduengandik eldu zaiz-
kigunak, II Jentillengandikoak, III Kristauengandik datoztenak. 

Partizio au egiterakoan, gauza bat bakarrik artu oi da kon-
tuan; dokumentuak nongotarrak diren. Bestela, urte-mugari, be-
rrien ugaritasunari eta zeaztasunari begiratuaz, irugarren tokian 
jarritakoak dira lehenak. 

Eta orrek ez gaitu geiegi arritu bear. Jesusi buruz albiste se-
guruak eta zeatzak nai izate ezkerotan, bere inguruan bizi izan-
dakoek eman dezaizkigukete. Besteak, urrutitik eta berandu gai 
ontaz ajolatu zirenak (eta geienetan erdi ajolatu bakarrik) ez 
daude gauza oiek jakiteko ain ongi jarriak. Kristautasuna beza-
lako abiadura batek, bere asieran, ez du kondairagilleen gogoa 
eta atenzioa bereganatzen. Erlijio orren barruan diren gogaideek, 
oiek bai, iñork izatekotan, oiek idazten dute lehenik eortzaillea-
ren eta asieraren gaiñean. Besteak, kanpokoak, erlijioa zabalduz 
eta indarra artuz dijoanean, orduan asten dira ari jaramon egi-
ten, baiña ordurako denbora asko igaro da. 

Hori pasatu zan kristautasunaren asierakin, eta beste sail eta 
zabalune askotan ere horixe bera gertatzen da: berri zaharren 
eta zeatzen billa etxekoengana joan bear izatea, alegia. 

Jakiña, orrek ba du alde txar bat: alderdikeriaren arriskua, 
eta hori botatzen digute aurpegira etsaiek. "Bai, zuek Kristoren 
berriak jakiteko, krietau fededunen iskribuetara joaten zera-
te..." Eta nora joango gera, ba? Dagoen tokira joan bear. Emen 
ez dago aukerarik. Baiña dokumentu oiek ez ditugu artzen, bear 
den kritika egin gabe. Eta gaiñera, ez ditugu baztertzen beste al-
deetatik datozkigun argiak, naiz ta urriak izan. 

I 

JUDUENGANDIK ELDU ZAIZKIGUN ITURRIAK 

Alde onetatik bi dira aipagarriak: Flavio Josefo eta Tal-
mud-a. 
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Flavio Josefo 

Idazle au 37 gn. urte inguruan jaio eta 105 urte aldera il 
zan. Gizon ikasia, rabinoen —judu irakasleen— eskoletan ibilli-
takoa. Juduak 66 gn. urtean erromatarren kontra ailtxatu zire-
nean, berak ere parte artu zuen gerran, buruzagi bezala gaifle»-
ra. Berak zaitu omen zuen Tabor mendia erromatarren kontra. 
Baiña gero, an gauza onik ez zetorrela ikusirik, erromatarren 
adiskide egin zan. Flaviotarren familiak semetzako artu zuen. 
eta ortik datorkio Flavioren goitizena. Erromatar goitizena, alegia. 

Bere aberriaren ondamena ikustea gertatu zitzaion Flavio Jo-
sefori. 70 gn. urtean Titok Jerusalengo iria lurrarekin berdindu 
zuen, arresiz luzaroan inguratua euki ondoren. Barruko jendea 
goseak illa zegoenean, eu ta gar sartu ziran erromatarrak, eta izu-
garrizko sarraskia egin zuten. Jeruslengo tenplo ederrari su eman 
zioten, juduak millaka il ziran, eta bizirik gelditutakoak eskla-
botzat izan ziran salduak. 

Flavio Josefori eskerrak, ba dugu makiña bat berri gerra 
artaz. "De bello iudaico" liburua 79 gn. urterako idatzirik zeu-
kan; arameoz idatzi zuen lehenik, eta gero griegoz. Esaten duen 
guztia ez da beti siñistekoa. Andaluzen gustoko soberania batzuk 
ba omen ditu, baiña tira, hori gora behera, albiete zuzen asko-
ren iturri da liburu au (4). 

Flavio Josefok maite zuen, dudarik gabe, bere aberri doa-
kabea. Erresuma bezala erabat ezeztatua gelditu zela ikusirik, 
zerbait egitea erabaki zuen. Eta egin zezaken gauza bakarra egin 
zuen: iskribuzko monumentu bat aren ohoretan jaso. Eta bai 
egin ere. Ogei liburutan idatzi zuen bere erriaren kondaira, 
lehenbizitik asi eta 66 gn. urtera arte, au da, erromatarren kon-
trako gerra zoritxarreko hori asi zan arte. "Antiquitates Iudaeo-
rum" du izena bigarren obra onek. Bertsn azaltzen dira judu erria-

(4) Atera-berri da erderaz: Flavio Josefo, La Guerra Judaica. Introduc-
cion y notas de G. Ricciotti. Ediciones Eler. Aviño 20. Barcelona-2. 
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ren bikaintasunak, oiturak, gora beherak, eta bai juduen artean 
mendez mende izan diren gizon argi eta jakintsuak ere. Jesusen 
bizitzakin zer ikusi duten amaikatxo gauza eta izen ba datoz an: 
Joan Bataiatzaillea, Herodes, farieeoak, saduzeoak, ebanjelioetan 
agiri diren apaiz nagusi berberak, ta abar. Eta geiago oraindik: 
ba dira obra onetan bi pasarte Kristori buruz. Bat oso motxa eta 
zearka bezala ikutzen diona. Bestea, berriz, luzexeagoa, artez eta 
berariaz Kristoz diarduena. 

Ona emen lehenbiziko pasartea, Kristo zearka bakarrik iku-
tzen duena. Santiago gazteaz, Jerusalengo Apezpiku izan zenaz 
ari da: nola Anano, juduen Apez Nagusiak juzgatu eta arrika illa 
izateko sentenzia egotzi zion. Santiago ontaz, bada, auxe dio: 
"Kristo deritzaion Jesusen anaia" zela (5). Ta izan ere ba dakigu 
Santiago hori Jesusen senide edo ahaide egiten zela. Testu onen 
jatortasunaz ez du iñork susmorik izan. 

Besteagatik, bai, izan dira sesioak. Baiña lehenik eman de-
zagun bigarren pasarte hori, den bezala. Ona emen "testimonium 
flavianum" deritzaion testu famatua: 

"Garai orretan bizi izandu zan Jesus, gizon jakintsua, gizon 
deitu ahal badakioke. Obra miragarrien egille azaldu baitzan, 
egia gogoz onartzen duten gizonen maisu: bai judutarren artetik 
eta bai jentillen artetik ere asko bereganatu zituen. Au zan Kris-
toa (Mesias). Pilatok gurutzeko eriotza eman arazi zion, gure 
erriko buruzagiek salatua. Baiña ala ta guztiz ere lendik maite 
zutenek ez zioten maitasuna ukatu. Irugarren egunean azaldu bai-
tzitzaien berpizturik, profetek hori eta beste milla mirari artaz 
iragarririk. Eta arengandik eldu da kristauen arraza, egungo egu-
nera arte dirauena" (6). 

Pasarte oni buruz, zer esan? Flavio Josefok berak idatzita-
koak ote dira itz auek, ala geroago krietau eskuren batek aren 

(5) Antiquitates, 1. 20, 9, 1. 
(6) Antiquitates, 1. 18, 3, 3. 
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liburuan sarraraziak? Ontan kritiku denak ez dira iritzi bateko. 
Esan bear da, aurrenik, obra orren iskribu denetan agiri direla 
itz oek; baiña, jakiña, egun dauzkagun esku idatziak gutxi eta 
oso berandukoak dira, kristautasuna munduan zabaldu ezkero-
koak, eta kritiku askok uste dute pasarte hori kristau batek ida-
tzia edo beintzat gutxi asko orraztua edo apaindua izan dela. Fla-
vio Josefo ez zan kristaua, eta kristau ez izanik, an diona nola 
esan zezaken nekez konprenitzen da. 

I ra iritzi dira, gutxinaz, kontu ontan. Lehenbizikoak testu 
onen jatortasuna ukatu egiten du, bada. 

Baiña beste kritiku batzuek (eta au da bigarren iritzia), 
beste era ontara diote: Guk ez dugu eskubiderik esku-iskribuetan 
agertzen den pasarte bati jatortasuna ukatzeko, tajuzko arrazoi 
larri bat aren kontra azaltzen ez den bitartean. Ala zion Har-
nack jaunak, naiz ta bera siñisgabea izan. Paearte onekin —dio 
jaun onek— kritika modernuak beste askotan egin duen makur 
berbera egin izan du: berak konprenitzen ez duen gauza, uka-
tzea. Egungo kritikak ez du konprenitzen nola Flavio Josefok esan 
zezakean Kristogatik an diona, eta aski zaio hori, pasartea uka-
tzeko... Baiña hori ez da bidezkoa. Esku-idatzietan dagoen tes-
tua guk errespetatu egin bear dugu, aren kontra funtsezko arra-
zoi bat ez den bitartean. 

Eta funtsezko arrazoi hori (jaun auen iduriz) ez da agiri. 
Gaiñera, liburu ortan zer xede edo aemo du Josefok? Judu erria-
ren aunditasunak mundu guztiari erakutsi, erri onek nolako gi-
zon bikaiñak sortu dituen agertzera eman. Ia ezin siñistuzkoa da 
asmo onekin egindako obra batean, egilleak Jesus aipatu gabe 
uztea. Ba dakigu, bestalde, pixka bat zurikatzaille ere ba zela 
Josefo. Batez ere, Flaviotarren familiari asko zor zion. Familia 
ari atsegin zitzaizkion gauzak gustora sartzen zituen. Orain, ba-
da, familia artan oeo goiz izandu ziran kristauak (Flavia Domi-
tila martiria, ta abar). Bearbada, etxeko oiei atsegin egiteaga-
tik ere idatzi zezakean era ortara. Labur: arrazoia ez dakigula 
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aitortuagatik, baiña testua emana izan zaigun bezala gorde bear 
dela uste dute auek. 

Azkenik, ba da irugarren iritzi bat, erdiko bidetik dijoana: 
auen ustez, Josefok zerbait idatziko zuen toki ortan Kristori bu-
ruz, baiña pasartea, gaur dagoen moduan, asko edo gutxi alda-
tua legoke. 

Caiñerakoan, Joseforen iskribuetan ba dira milla notizi eta 
xehetasun jatorrak, Jesukristoren bizi-iaroaz zer ikusi dutenak. 
Ebanjelioetan agiri zaizkigun gizaki, jende-modu, oitura, usadio 
eta ideiak, ederki argitzen eta egiztatzen dira beste iturri oneta-
tik ere. 

Talmud-a 

V-VI gn. mendean iskribuz jarritako judutar tradizioen bil-
duma bati ematen zaio izen hori. Bilduma ortan jaso dira judu-
tarren sinagogetan judu irakasleek aoz ao eta gizaldiz gizaldi 
irakasten zituzten dotriñak. Eta oien artean ba dira Kristori bu-
ruzko gauzak ere. Jakiña, gorrotorik beltzena dario bilduma 
oni Kristo eta beronen erlijioa ikutzen duen bakoitzean. Naza-
reteko Maisuaren bizia, an kontatzen den bezala, ipuin lotsaga-
rrienez dago likistua; baiña asmazio oien azpian, alere, beti na-
bari da kristau iturrietatik artutako albisteen oiartzuna. Ala esan 
go dizute, adibidez, Jesus txikitan Ejipton aztikeriak ikasia zela, 
eta gero oiek bere errian egiten zituelako izan zela kondenatua, 
ta abar. 

Historia aldetik jakintsuek ez diote Talmud oni batere balio-
rik ematen. Gaiñera, oso berandu izan zan idatzia, eta anakronis-
mu ikaragarriz dago josia. Gauza bat frogatzeko, ordea, ez da 
guztiz txarra: Jesus egiazko gizon historikoa izan zela, alegia, 
iñork ere ezpaitu ipuiñetako edo ametsezko eorkari bat gorrota-
tzen. Bistan da, bai judutarrek, bai kristauek eta bai jentillek 
ere Jesukristo egiazko presunatzat artu izan dutela beti. Gure egu-
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notara arte ez du iñork asmatu Jesus mitu xoil bat izan zitekela-
ko ustekizun hori. Gorrotoz eta aren irudia zikinduz, baiña beren 
erara judutar oiek ere lekukotasun ederra ematen digute Kristo-
ren alde (7). 

I I 

IDAZLE JENTILLEN AITORRERAK 

Jentillak esatean, ez kristau ta ez judu ez diren idazle erro-
matarrak eartzen ditut kontuan. 

Bigarren mendekoak dira pasarterik zaharrenak, eta oiek ere 
urri eta murritzak dira oso. Lehen inendeko aitorrerarik ez da 
aurkitzen. Bat baiño geiago arrituko da ixiltasun onekin. Baiña 
gauza ez da ain arrigarria. Nun dira lehen mende ortako idazle 
kondairagilleak? Ez daude. Augusto Enperadoreak berak ez zuen 
bere garaiko kondairagillerik izan; auek urrengo mendean etorri 
ziran. Eta kondairagille oiek politikako gora beheretan, gerra-
-kontuetan eta Enperadoreen egite ospetsuetan dute jarrita go-
goa. Erlijio illun baten sortzailleagatik bost inporta zaie aiei: 
gauza auek ez dira aien kezken barruan sartzen. Alabaiña, ozta-
sun hori berori ere baliotsu eta estimgarri zaigu. Zenbait berri-
ren egia sendoago finkatzen baita, olako testiguek otz otzean kon-
tatzen digutenean. 

Ona emen erromatar idazle oien izenak: Plinio gaztea, Tazi-
to eta Suetonio. 

Plinio gaztea 

112 gn. urte aldera Bitinian zegoen gobernari, Aeia Txi-
kia deritzaion alderdi ortan. Garai artarako kristau izatea debe-

(7) Ikus Dieckmann, o. cit., n. 525. — Karl Adam, Jesus Christus, cap. 
III, 57 or. — Grandmaison, Jesucristo, cap. I, 11 or. 
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katurik zegoen erromatarren artean; Bitinian, berriz, erlijio hori 
arras zabaldurik zegoen. Gobernariaren eskuetara saladurak ibai-
ka eldu oi ziran asko eta askoren kontra. Orduan Pliniok Traja-
no Enperadoreari eskutitz bat egin zion, kontu ortan zer jokabi-
de artu bear zuen galdetuz. 

"Oitura dut, jauna, —esaten dio—, nere duda-muga guztie-
tan zugana jotzea. Izan ere, zeiñek argitu dezake zuk baiño obe-
ki nere illuna edo uxatu nere jakiñeza? Kristauen arazoetan ez 
naiz egundaiño sartu. Orregatik ez dakit ez zenbat, ez noraiño 
izan oi diren billatuak eta zigortuak. 

Eta ez da txikia nere zalantza: ezpaitakit ia begirapenik izaii 
bear den adiñaz ala berdin berdin zigorra eman bear zaien, bai 
urte gutxikoei eta bai sendo eta sasoi onean direnei ere. Ez da-
kit damutzen direnei parkatu bear ote zaien, edo kontrara, da-
mu hori alper alperra ote den, beiñola kristau izandu direnen-
tzat. Ez dakit, gaiñera, ziur ziur zer den emen ka6tigatzen dena: 
edo kristau izatearen izena bera eta xoilla (naiz ta beste gaizta-
keriarik egin ez), edo kontrara, kristau izenarekin batean datoz-
ten gaiztakeriak. Bitartean, gaur artio ara nolako jokabide edo 
egitaraua segitu dudan nere aurrera ekarriak izan diren kris-
tauekin: 

Galdetu izan diet ia ziñez kristauak ziren ala ez. Baietz 
ziotenei, galdetu izan diet bein eta berriz, eriotzako penarekin 
zemaituaz. Beren tema ortan irauten dutenak, garbitu arazi egin 
ditut. Izan ere, aitortzen duten hori zernai den dela, beren te-
ma eta buru gogorragatik kastigua merezi dutela uste izan dut. 
Beste batzuek ere izan dira zorakeri ortaz kutsatuak, baiña Erro-
mako erritasunaren jabe nola ziren, ara bialtzeko kontu artu dut. 
Gero, eta beti auzietan gertatzen den bezala, saladura berriak 
etorri izan dira. Liburuxka bat ere aurkeztu didate, ealatariaren 
izenik gabe, eta an kristau askoren izenak datoz. Kristau direla 
edo zirela ukatzen zutenak, nik libre uzten nituen, baldin jain-
koak eta zure irudia adoratzen bazuten, intzensua eta ardoa zuri 
eta jainkoei eskeiñiaz, eta Kristo madarikatuaz (diotenez, ziñez-
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ko kristau bat ezin diteke iñolaz ere artaratu). Beste batzuek, 
kristau bezala salatuak izan direnetatik, lehenbizikoz aitortu eta 
gero ukatu egin dute. Beiñola, bai, izan zirela, diote, baiña gero 
laga egin zutela, batzuek duela iru urte, beste batzuek anitz urte; 
baten batek zion ba direla ogei urte ere. Oiek denek zure irudia 
eta jainkoenak agurtu izan dituzte, eta bai Kristo madarikatu 
ere. 

Beren oben edo oker guztia, oro ar, au zan: ba omen zuten 
oitura, egun jakin batzuetan, eguna zabaldu aurretik, denek el-
karrekin biltzeko eta Kristori Jainkoari bezala, eresi bat kanta-
tzeko; eta orduan itz ematen zuten zeruagatik, ez zutela gaizta-
keriarik egingo: ez lapurretarik, ez ezkontza austerik, ez saldu-
keriarik, eta ez fedea ukatu ere, naiz ta ortarako zirikatuak izan. 
Eta au egindakoan alde egiten zutela, gero berriro elkarrekin 
biltzeko eta denak batera eta alkartasunean janketa bat egiteko, 
guztiz errugabea. Eta nik emandako aginduaren ondoren, ez omen 
dute hori ere geiago egiten (zuk manatu bezala, ixilleko batza-
rreak debekatu baitnituen). 

Guzti ontan zer dagoen garbi jakiteagatik, zerbitzariak ze-
ritzaien bi neskamei tormentu bidez egia atera arazi diet. Baiña 
auxe besterik ez dut aurkitu: geiegizko superstizio gaizto bat. Orre-
gatik, billakuntzak egiteari utziaz, zugana laster egin dut, one-
na hori izango delakoan. Gauzak, izan ere, ba du bere garran-
tsia, batez ere salatuak izan direnak ugari direlako. Bai, asko di-
ra, adin guztietakoak, giza-mailla guztietakoak, bai gizonezko eta 
bai emakumezko, arriskuan egon bear dutenak. Ez bakarrik iri 
aundietan, bai auzo eta baserrietan ere, superstizio onen izurria 
zabaldurik baitago. Beste aldetik, ba dirudi oraindik ba dela gaitz 
au sendatzeko era. Lehen beintzat tenploak erdi utsik zeuden, eta 
orain elizkizunak berriz ospatzen dira. Sakrifizioetarako abereen 
eroslerik lehen ozta aurkitzen zan, orain berriz ugaritu egin dira. 
Onek esan nai du jende mordo guzti orrek bere siñestea arnegaru 
lezakela, baldin damuarentzat leku gelditzen bada". 
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Trajano enperadoreak, bere adiskidearen karta oni erantzu-

nez, murritz eta meatz, onela dio: "Zure jokabidea, zuzena eta 

egokia izan da oso, ene Segundo hori, kristauekiko arazoetan. 

Gai ontan ez da komeni deus absolutuki erabakitzea, betiko eta 

noranaiko. Krietauen billa ez ibilli. Ekarriak badira eta salatuak, 

zigortuak izan bitez, baiña kristauak direla ukatzen badute, eta 

ezaugarritzat gure jainkoei otoitz egin badezaiete, naiz ta lehen 

kristau izan direlako susmoa egon, beren damu orren ederraga-

tik, parkatu itzatzu. Salatariaren izenik gabe datozten salakun-

tzak iñundik iñora ez dituzu ontzat artu bear. Ondore txarreko 

jokabidea baita au, eta gure garai oni ez dagokiona" (8). 

Emen aditzen dugu jentil baten otsa, lehenbiziko aldiz kris-

tauez mintzo dela, gure fedean guraso eta gogaide izandako anai-

-arreba ezezagun batzuen xehetasunak ematen dizkigula. Agi de-

nez, Kristoren bizitzari buruz ez dio deus ere. Kristori, Jainkoa-

ri bezala, kantu bat kantatzen ziotela beren biltzarretan; hori da 

guztia. Kristo hori nor zen edo zer egin zuen, nun ta noiz bizi 

zen ta abar, ortaz ez du fitsik esaten. Dirudianez, orrek ez dio 

ajola. Berak kristauekin egin du topo, nondik duten oiek sorrera 

edo zein izan den oien fundatzaillea, ea presuma historiko bat 

izan den ala ez, hori ez da bere jakin-miñaren mugetan sartzen. 

Jainkoari bezala beren billeretan kantu bat kantatzen ziotela, hori 

jakiñerazten digu, eta berri orrek ere ba du bere garrantsia kris-

tau fedearen kondairarako. 

Guzen asierak, sorrera-arazoak, ezkutuak eta argitzen zaillak 

izaten dira geienetan. Erromako gobernariak eta idazleak ere 

kristauez mintzo zaizkigu, Kristoz baiño geiago. Eta ez da arri-

tzekoa. Ikusten errazago baita ibaia, aundi egin denean. Ibaiari 

asiera eman zion iturria, berriz, gordea gelditzen da maizenik. 

(8) Ikus Kirch, Enchiridion Fontium Historiae Ecclesiasticae Antiquae, 
nn. 28-31. — Zameza (Jose, S.I.), La Roma pagana y el Cristianismo, Madrid 
1943, nn. 216-219. 
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Tazito 

Onek, bai, ematen dizkigu Krietori buruz berri zenbait, mu-
rritzak, baiña oso zeatzak. Kondairagillea zan, eta aurrekoa be-
zala, Trajano Enperadorearen denboran bizitu zena. "Annales" 
izeneko kondaira-liburua idatzi zuen. Enperadoreen egiñak, sen-
dagaillak eta gorabeherak kontatzen dira bertan. Eta besteen ar-
tean, jakiña, Neron ere an dator. Neron 54-tik 68 gn. urtera 
izandu zan Enperadore. Neron izan zan kristauen aurkako per-
sekuzioei asiera eman ziona. Ondo asiera kaskala izandu zuen ne-
gozio guzti onek! 64 gn. urtean, uztaillean, 18-tik 19-ra bitarteko 
gauean, Erromako iriak su artu zuen, eta su orren erruz ikaraga-
rrizko kalteak eta eriotzak gertatu ziran. "Ez da egundaiño jakin 
—dio Tazitok— su hura berez eta ustekabean, ala apropos gerta-
tu ote zen, Enperadoreak berak agindurik". Errian beintzat otsa 
zabaldu zan Neron berbera izandu zela iriari su ematea agindu 
zuena. Batzuek uste dute iria berriztatzeko asmoa artua zeukala 
ordurako Neronek, dotoretu ta zabaldu egin nai zuen, eta orta-
rako onena zan dena arras desegitea. Lengo iri zahar hura, bere 
kale estu eta nahasian pillotutako etxe-moltzo hura, dena bear 
zan lehenbizi lurrarekin berdindu. Ta pentsatu bezala egin ere 
zuen. Ikaragarrizko ondamena gertatu zan. Jendeak, ordea, ja-
kin zuen nundikbait Neronek berak agindu zuela su hura. Ez zan 
suetarrik gabeko esamesa. Tazitok berak garbi esaten ezpadu ere, 
uste orren egia edo egiantza adierazten du beintzat. 

Egin bazuen, egin zuen. Baiña gero ziran kontuak! Jendea-
ren aserrea nola baretu? Eta orduan oroitu zan Neron kristaue-
kin. "Or zeok giza mueta berri ta misteriotsu hori. Erriak len-
dik ere begitan artuak dizkik (pentsatu zuen berekiko). Oiei 
egotziko diagu erraa, eta sekulako tormenturik latzenak, egun-
daifio ikusi ez diren bezalakoak, jasan araziko dizkiat. Eta orre-
la gure kontrako eusmo txarra uxatuko diagu..." Eta esan da izan, 
Asiera bitxi hori izandu zuten krietauen aurkako persekuzioak 
Erromako Inperioan. 

Guzti hori kontatzen du, bada, Tazitok bere kondairan, eta 
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kristauez mintzo dela, bide batez Kristori buruz ere berri zen-
bait ematen ditu, oso zeatzak. Pasarte osoa luze-xamarra izaki, 
Kristo eta kristauekiko zatia bakarrik aldatuko dut: 

"Neronek, bada, zebillen otsa kolpe batez geldiarazteko eta 
bere burua zuritzeko, zera egin zuen: ba zan jende klase bat 
kristauak zeritzaienak, eta beren gaiztakeriakgatik gaizki ikusiaK 
zirenak. Oiei errua egotzi, eta izan ditezken tormentu eta oiña-
zerik autatuenak jasan arazi zizkien. 

Kristau izen hori Kristogandik datorkie. Kristo bori Tibe-
rio Enperadorearen garaian Pontzio Pilato gobernariak illarazia 
izandu zan; eta orduan pixka baterako superstizio galgarri onek 
itoa bazirudin ere, baiña gero berriz piztu ta zabaldu zan, ez 
asiera izan zuen tokian bakarrik —au da, Judean—, baita Erro-
man bertan ere, iñun diren gauzarik eskerga eta lotsagarrienak 
onera biltzen baitira eta emen arrera on egiten baitzaie. Lehenbi-
zi aitortu zutenak izan ziran, bada, zigortuak, eta gero, salakun-
tzen ondorioz, gizatalde ikaragarri bat: suaren errua ez, baiña 
bai gizadiaren gorrotoa frogatu zitzaielako. 

II bear zutenei, eriotza emanez gaiñera, iseka-bide eta irri-
garri asko egiten zitzaien. Batzuek basa piztien larruekin jan-
tziak izan ziran, txakurrek aginka zatitu zitzaten, beste batzuk 
gurutzeetan josiak edo erreak, eta beste batzuei, berriz, illuna-
barrean su ematen zieten, zuzi biurturik, gaueko orduetan argi 
egin zezaten. Ikusgarri onetarako Neronek bere baratzeak utzi zi-
tuen, eta berbera ere, bere zalpurdiarekin joaten zan ikustera, 
kotxero jantziko itxuran. Batzuetan jendearekin nahaste egoten 
zen begira, eta beste batzuetan zalpurdizai bezala ibiltzen zan, 
oiturari jarraituaz. Baiña gauza guzti oiekin, aiek, naiz ta erru-
dun izan eta eriotzaren zordun, errukarri biurtzen ziran, bizia 
orrela ain alperik kentzen zitzaielako, ez erriaren onagatik, baiña 
gizon bakar baten biotz gogorra asetzeko" (9). 

(9) Kirch, o. cit., n.° 34. — Zameza, o. cit, nn. 152-167. 
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Emen aditzen dugu beste idazle jentil baten otsa. Au ere 
kristauez mintzo da, Kristoz baiño geiago; iragaitzaz, ordea, ba 
dakarzki Kristogatik berri zenbait, oso zeatzak beren murriztasu-
nean. Tazitorentzat Kristo ez da, ba, ipuietako gizona; ba daki 
noiz ta nun bizi zen, eta bai nork illarazi zuen ere. Nondik jaso 
zituen Tazitok berri oiek ez dakigu, ezpaitu iturririk aipatzen. 
Berak ez du kristauentzat eta oien erlijioarentzat mesprezioa bai-
zik. Batzuek uste dute Flavio Joseforen liburutik artuko zituela 
Tazitok Kristorekiko albisteok. Baliteke, baiña ez da segurua. 
Esan dugu gorago nolako eztabaidak diren Flavio Joseforen pa-
sarteari buruz. 

Suetonio 

Au ere Plinio gaztearen kidekoa eta laguna izandu zan. Eta 
kondairagille, Tazio bezala. Suetoniok ere kontatzen du nola Ne-
ronek berak su eman zion Erromari, eta nola gero kastigatu zi-
tuen Kristauak, su aren errua berai egotziaz. "Vita Neronis" de-
ritzaion liburuan (Neronen Bizia) daude guzti oiek, baiña ez 
ditugu emen jarriko, Tazito-gandik dakiguna berriz ez esatea-
gatik. 

Baiña Suetoniok ba du beste liburu bat: "Vita Claudii" 
(Klaudio zeritzan Enperadorearen Bizia). Liburu au 120 gn. urte 
inguruan idatzi zan. Klaudio bera, berriz 41-etik 54 gn. urtera 
egon zan agintzen: irurogeita amar urte lehenago, alegia. Ba da 
Klaudioren Bizitza ortan pasarte bat oso motx eta murritza: "Ju-
daeos, impulsore Chresto, assidue tumultuantes, Roma expulit": 
Klaudiok, alegia, Erromatik kanpora egotzi zituela juduak, is-
kanbilla gogorrak sortzen zituztelako, Kreeto dela bide edo Kres-
lok eragiñik. 

Klaudio enperadoreak juduak Erromatik bota zituela, hori 
beste nubaitetik ere ba dakigu. San Lukasek, Apostoluen Egiñak 
deritzaion liburuan, ara zer dakarren: San Paulok Korinton Akila 
eta Priszila senar-emazte juduekin topo egin zuela. Eta arrazoia: 
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Klaudiok judu guztiak Erromatik irtetzera beartu zituelako, eta 
orregatik senar-emazte auek Italiatik Korintora etorri berriak zi-
ran (Act 18, 2) . 

Baiña Suetoniok bere pasarte murritzean zerbait geiago esa-
ten digu. Klaudioren erabaki orren arrazoia ematen du, au da, 
zergatik izan zen juduen egozte hori. Iskanbillak sortzen zituz-
telako, impulsore Chresto, Krestok eragiñik. Erromako idazle 
zaharrek Krietori maiz deitzen diote Kresto, eta orobat kristauei, 
chrestiani, "e"-kin. Eta askok uste dute Erromako juduen arteko 
nahaspil eta iskanbilla aiek Kristori buruz izan zirela. Nazareteko 
Jesus ote da egiazko Mesias (izen onen itzulpena da Kristo): bai 
ala ez? Au zan judu batentzat galderarik larriena. Eta ain zuzen, 
urte aietantxe iritxi ziran Erromako juduen artera Jesusen be-
rriak, eta berri ona zabaltzearekin batean sortu ziran liskarrak: 
batzuk Krietoren alde, besteak aurka. Dirudianez, nahaspil oiek 
ez ziran txikiak izan. Eta Klaudiok orduan judu guztiak, nahas-
tekari bezala, egotzi egin zituen Erromatik. 

Suetoniok, nunbait, ez zekian ondo Kresto hori nor zen. Be-
rak uste zuen Kresto jaun berbera ibilli zela Erroman bazterrak 
nahastutzen. Hori da beintzat pasarteak aditzera ematen duena: 
Kresto hori izan zela iskanbilla aien eragille (10). 

I I I 

KRISTAUENGANDIK ELDU ZAIZKIGUN ITURRIAK 

Askozaz ugariagoak dira, dudarik gabe, irugarren sail ontan 
aipatu bear diren iturri berri-emaleak. Izan ere idazle paganue-
tan bildu ditugun buruxka urri eta bakan oiek ezin konpara di-
tezke ez luze-laburrean eta ez joritasunean ere orain aipatu bear 
direnekin. Eta urte-mugari begiratuaz, irugarren sailleko doku-
mentu batzuk dira denetatik zaharrenak. 

(10) Kirch, o. cit. n. 39. — Nicolau, De Revelatione Christiana, n.° 380. 
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Iturri auen partizio aundi bat egin dezakegu era ontara: 
1) Testamentu Berrian ez daudenak, 2) Testamentu Berrian dau-
denak. 

1) Lehenbiziko tokian eartu bear dira Agrapha edo idatzi 
gabeko itzak, Apokryphuak edo sasi-Ebanjelioak, Elizako idazle 
zahar batzuetan Jeeusi buruz aurkitzen diren berri batzuk, Tu-
rin-go maindire santuaren erlikia, ta abar. 

Agrapha 

Agrapha izena ematen zaie Jesusen itz batzuei: gure liburu 
santuetan idatzirik ez dauden itzei, alegia. Orrelako zenbait itz 
aurkitzen da Elizako Gurasoen idazkietan. Baita maomatarren 
aldetik ere eldu zaizkigu banaka batzuk. Askotan itzez itz ezpa-
da ere, maiz beintzat, ba dute esakera oiek antzik asko ebanjelio 
jatorretan urkitzen diren esanekin. Beste batzuetan ez. Nola izan 
diren berandu jaeoak, ez da beti erraz jatorrak diren ala ez jaki-
tea. Dena dela, Jesukristoren iradi benetakoa osatzeko, ez dugu 
oien bear aundirik (11). 

Apokryphuak (sasi-Ebanjelioak) 

Erri xea beti izan da ipui zalea, eta bai mirari zalea ere. 
Nai du, noski, eguneroko bizitza arrunt eta aepergarritik ametsez-
ko lurralde ortara iges egin. Ba dirudi alako asealdi bat edo 
atsedena aurkitzen duela iges egite orrekin. Ebanjelio jatorretan 
utsune aundiak nabaritzen zituen. Kristau fededunari, bada, eta 
bereziki erri xehe eta ezjakiñari, uteune oiek betetzeko gose bi-
zi-bizia piztu zitzaion; eta gose hori nolabait asetzeko, literatura 
ugaria sortu zan. 

(11) Ikus Agrapha, Santos Otero-ren "Los Evangelios Apocrifos" izene-
ko liburuan, B.A.C., Madrid 1958, 115 or. 
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Orrela ditugu Pedroren ebanjelioa, Feliperena, Santiagorena, 
Joanena... Esan bearrik ez dago, apostolu oiek ez zituztela ebanje-
lio oiek idatzi. Izen ospetsu oien itzala eman zitzaien arrera obea 
izan zezaten. Kristoren bizitzako kondairagillea alperrik joango 
da iturri elkor oietara balioko zerbaiten billa. Jesus aurtxoa agin 
da an txoriekin jolasean; Ejiptora igesi dijoanean, ango idoloak 
bat batean denak lurrera datoz; basamortuan egarri denean, pal-
mondoek beren adarrak makurtu eta frutu gozoak eskeintzen diz-
kiote, egarria iltzeko, ta abar. Saei-ebanjelioetatik egiazkoetara 
nolako aldea dagoen jakiteko, literatura aspergarri eta zozo hori 
irakurri bezalakorik ez dago. 

Gaiñerakoan, zahar samarrak dira. Bigarren mendeko azken 
aldera azaldu ziran lehenbizikoak; geientsuenak, laugarren men-
dean. Elizako Gurasoek musu illuna jarri zieten liburu oiei? bai-
ña ala ta guztiz ere kristau errian erruz irakurri ta zabaldu ziran. 
Bai Liturgian eta bai elizetako pinturetan ere garbi nabari da li-
buru oien ikutua. Gerok ere, gure kristau azierakin batean, ez al 
dugu edoski aietatik datozten makiña bat ipui eta kontakizun? 
Ama Birjiñaren gurasoei Joakin eta Ana zeritzaiela, Jesusi Belen-
go portalean asto eta idiak lagun egin ziotela; Maguak, erregeak 
zirela, eta iru gaflera, eta Meltxor, Gaspar eta Baltaear deitzen 
zirela; Dimas zela lapur onaren izena, eta Gestas gaiztoarena; Je-
susen saietsa lanza batekin zulatu zuen soldaduari Longinos zi-
tzaiola izena; Beronikak Jeeusen aurpegia zapi zuri batekin txu-
katu zuela eta onen irudia gelditu zela zapi artan tinkatua, ta 
abar... Orrelako kontakizunak orain ere oeo zabalduak daude 
kristau errian, eta apokryphu oietan dute beren sorburua. 

Aita San Iñazio Loyolakoak ere ba du bere Ejerzizioetako li-
buruan —eta Jesusen jaiotzako meditazioan, ain zuzen—, xehe-
tasun bat oso bitxia. Jose eta Ama Birjiñak, dakigun bezala, Na-
zaretetik Belenera joan bearra izan zuten beren izena an ema-
tera, baiñan santuak gaiñeratzen du bide-Iagun bezala neskame-es-
klaba bat zeramatela, eta bai idi bat ere, Zesar-i zerga pagatze-
ko ("y una ancila, levando un buey para ir a Bethlem, a pagar 
el tributo que Cesar echo en todas aquellae tierras"). Aita Sal-
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meron, (teologu jakintsuak, bein da berriz esan omen zion San-
tuari kentzeko hori bere liburutik, ebanjelioetan olakorik ager-
tzen ez den ezkero, baiña Santuak ez zuen nai izan. Uskeria bat 
da, noski, baiña gure bizitzarekin josirik dauden uskeriek ere ba-
lioa izan oi dute guretzat (12). 

Ama Agreda beneragarriak XVII gn. mendean Andre Maria-
ren Bizitza aundi bat idatzi zuen (zortzi liburu dira, "Mistica 
Ciudad" izenarekin). Anitz gauza aurkitzen da an apokrifuen itu-
rritik artutako itxura dutenak, edo beintzat aien antzera asma-
tuak. Gure Euskalerrian ere zabaldu dira —prantziskotarren bi-
tartez, noski— "Mistica Ciudad" ortatik ikaeitako berri edo zer-
tzeladak. Arantzazuri buruzko kanta zaharretan, beintzat, ona-
ko bertso au aurkitzen dugu: 

"Pausu santuak ongi kontatzen 
mundu onetan lenena 
Ama Birjiña izan zan 
illezkeroztik seme ona. 
Dudarik gabe egia dela 
nai duzu klaridadea? 
Ama Maria Agredakoak 
emanen dizu fedea." 

Nolanai ere, Elizari ez diogu sekula bear aiña eskertuko, sa-
si-ebanjelioak eta ziñezkoak garbi bereiztearekin egin zigun me-
sedea. Elizak, bada, Testamentu Berrian artuak dauzkan lau 
Ebanjelioak bakar bakarrik ezagutu izan ditu iturri jator beza-
la, beste oiek baztertuaz. Eta onekin izugarrizko mesedea egin 
zigun. Beetela ona eta txarra ezin bereizteko arriskuan egongo 
giñen (13). 

(12) Ejercicios, n.° 111. — Ikus Hernandez (Eusebio, S.I.), Ejercicios 
Ignacianos Completos, 1963; p. 240. 

(13) Ikus Aurelio de Santos Otero, Los Evangelios Apocrifos, B.A.C., 
Madrid, 1956. — Esanak esan, onako beste au ere gaiñeratu bearra dago. 
Apokrifuetatik asko judu kristauen artetik sortuak dira. Eta gaur eguneon 
liburu oiek begi berriekin ikusten asiak gera. Aparteko balioa ematen zaie, 
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Elizako idazle zahar batzuetan 
aurkitzen diren berriak 

Kristau idazle zahar batzuetan eta Elizako Guraso direnen 
iskribuetan ere ba dira berri batzuk Jesusi buruz. Testamentu 
Berrian aurkitzen ez diren berriak, alegia. Kondaira aldetik zer 
siñeste edo balio eman bear zaien erabakitzea ez da beti erraz. 
San Justinok, esate baterako, esaten du berak iñoiz ikusi zituela 
golde batzuk; eta, ziotenez, golde aiek Jesusek, Nazareten arotz 
egon zen denboran, egindakoak zirela. San Juetino samariarra 
zan; beraz, Jesusen lurraldekoa, Naplusan, 100 gn. urte ingu-
ruan jaiotakoa. Aren aitorrera ezin diteke, beraz, arinki arbuia. 

Quadratus idazleak kristauen aldeko Apologia bat idatzi zuen 
124 gn. urte inguruan. Bertan ara zer dion (Zesareako Eusebio-
ri eskerrak ezagutzen den pusketa da au) : Jesusek sendatutako 
eri eta piztutako illak oso luzaroan bizi izandu zirela, eta oeta-
tik zenbait "gure egunotara arte iritxi dira" (14). 

Turin-go maindire santua 

Elizan gordetzen diren erlikien artean nekez aurkituko da 
au baiño beneragarriagorik. Jatorra eta benetakoa dela uste du-
te aekok. Itxurak ala ditu beintzat. Baiña kontu onek aparteko 
tokia merezi du, eta ala emango diogu beherago. 

2) Testamentu Berrian datozen iskribuak. 

Agi denez, auek dira Jesusen berri jakiteko ditugun iturbu-
ru nagusiak, eta oietara jotzen dute denek, fededun izan ez izan. 

alegia, alde askotatik. Ez dira, bistan da, itzez itz artu bear an datozen gau-
za asko. Beste mentalidade batekin, gurea ez bezalakoakin, idatziak izan di-
ra, eta mentalidade orren ezagutzak emango digu luburuok tajuz ulertzeko 
giltza. 

(14) Ikus Zesareako Eusebio, Historia Ecclesiastica, I. 4, c. 3. — Rouet 
de Joumel, Enchiridion Patristicum, n. 109. 
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Testamentu Berrian, zuzenki eta bete-betean Jesukristoren bizi-
tzaz diarduten liburuak, lau bakarrik dira: lau ebanjelioak, ale-
gia. Baiña beste zenbait tokitan ere ukitzen dira aldiz, zearka eta 
iragaitzaz bezala, Jesukristoren bizitzaz zer ikusi duten gauzak, 
eta aipamen labur oiek ez dira bat ere baztertzekoak. San Pau-
loren kartak eta San Lukasen "Apostoluen Egiñak" dira orrela-
ko aipamen geiago dakartenak. Mintza gaitezen, bada, lehenik, 
San Pauloz, gero Apoetoluen Egiñak deritzaion liburuaz, eta az-
kenik, Ebanjelioez. 

Jondone Pauloren eskutitzak 

Elizaren leben urratsetan San Pauloren personalitate borti-
tzaz topo egiten dugu. Kristo bera baiño amar urte gazteagoa, 
Ziliziako Tarso-n jaio zan. Beraz, Palestinatik urruti xamar jaio 
eta azia, grezitarren izkuntza eta kultura arras zabaldua zegoen 
iri aundi bateko seme. Civis Romanus, Erromatar izenaren esku-
bide eta abantailen jabe zan, jaiotzatik bertatik. Ala ere, judu 
odolekoa zan eta gazte gaztetik Moisesen legean eta fariseoen ira-
kaspenetan ertsiki eskolatua. Juduak garai artan Erromatar Inpe-
rioko iri aundi denetan zeuden barreiatuak, eta merkatalgotik bizi-
tzen ziran. Naiz ta jentillen artean bizi, juduak ez ziran oiekin 
nahastutzen; bere siñismenari eta oitura legeei leial eta zintzo 
eusten zieten. Ba zituzten beren sinagogak, eta oietan larunbat 
guztiez biltzen ziran, legearekiko gauzak ikasi eta beren gurasoen 
Jainko bakarrari otoitz egiteko. Diaspora onetako seme jatorra 
dugu, bada, San Paulo. Judaismuan obekiago edo errotikanago es-
kola zedin, gazte denboran Jerusalenera bidali zuten bere gura-
soek, eta an Gamaliel irakasle ospetsuaren dizipuluetarik bat 
izandu zan. Arreba bat ere ba zuen Jerusalenen ezkondua (Ikus 
Act 22, 3; 23, 16). Baiña Jesus berbera ez zuen ezagutu. Jesusen 
bizitza ageriko gertaera arrigarriak pasatu zirenean, an Zilizia al-
dean zegoen, oraindik mutil koskor. 

Gizondu eta, judutar erlijioarekiko ikaskizun oro ikasi due-
nean, Jesusekin ez, baiña aren jarraitzailleekin —kristauekin, ale-
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gia— topo egiten du. Su ta gar oien aurka asten da. Baiña egun 
batez, denek dakigun bezala, Jesusen garaziak errenditu egin 
zuen. Eta Iehen etsai amorratua zena, andik arat erlijio berria-
ren zabaltzaillerik azkarrena izatera etorri zan. 

Izan ere, Paulori ez zaio aski kristau xoilla izatearekin: "ale 
bat geiago, eta kitto". Ez. San Paulok iñork ez bezala konpreni-
tu eta atxeman zuen berri onaren arima, giarra, Ebanjelioaren 
muiñean datzan ondasun paregabea. Guitton-ek idatzi du: "Kan-
potarrak, etxe batean sartzen direnean, biziro zertuak eta erasa-
nak gelditzen dira ango giro aparta sumatzean; etxe barruko se-
meak, berriz, nola artan murgilduak bizi diren, ez dira ainbes-
te konturatzen" (15). 

Au pasatu zitzaion Paulori. Jesusen ondoan aziak zirenak 
baiño ere obekiago konprenitu eta dastatu zuela berri onaren 
mamia eta azalaren azpiko ondasuna. Jesusek berak esana: Ar-
do berririk ez da zaragi zaharretan gordetzen. Soiñeko zahar ba-
ti ez zaio adabaki berririk ezartzen, orrela, konpondu bearrean, 
urratua anditzenago baita"... Eliza jaio-berria, ain zuzen ere, 
peril ortan aurkitzen zan. Judu erlijioarekin lokarri estuegiak zi-
tuen. Moisesen legeko zeremonia guztiak gordetzen zituzten kris-
tau aiek, eta iñor jentilletatik kristautafcunera etortzen baldin ba-
zan, Moisesen uztarri astuna onartzera beartzen zuten. Iritzi or-
takoak ziran beintzat kristau zahar aietatik asko. Baiña bide or-
tatik jarraitu ezkero, bistan zegoen azkena: Eliza, Judaismuaren 
sekta txiki eta illun bat geiago izango zan, eta besterik ez. Lo-
karri aiek ausi egin bear ziran bein betiko. Eta au izan zan San 
Pauloren lana. Berriona zabaltzera, jentillak Elizara ekartzera 
lotu zan bere bizi guztiko, Moisesen legeko aginduak baztertuaz. 
Gauza oiek joan ziran, txikikeriak ziran. Preparazio garairako 
bai onak, baiña bein profeziak bete ziren ezkero, betetasun aroa 
eldu den ezkero, ez dute geiago sentidurik. Jesus etortzearekin, 
zerbait berri, arrai, oso eta bete-betea, zerbait orokar, betiko, 

(15) Jean Guitton, "El Problema de Jesus. Diario de un librepensador". 
Ediciones Fax. Madrid, 1960; 151 or. 
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noiznaiko ta noranaiko eldu zaigu. Ikusi eziñak eta persekuzioak 
jaean bear izan zituela, esan bearrik ez dago, eta persekuzio oie-
tan samiñenak, bere anaien aldetik zetozkionak izan ziran, denek 
ezpaitzuten aren buru-biotzeko zabaltasuna. Berau ere bortitza 
zan, dirudianez, eta ba zituen noizbeinka bere zakarraldiak: San 
Markos gizajoakin ez zan guziz otxan portatu (Act 15, 38. 39), 
eta San Pedro berak ere ezagutu bear izan zuen aren garrazta-
suna (Gal 2, 19). Baiña Jesus eta onen Elizaganako amodio su-
tsuak bete eta irabazi egin zuen buruz buru. 

San Paulok, bada, amalau karta edo epistola utzi dizkigu. 
Idazki auek ez dute parerik mundu guztiko literaturan. Ba da, 
noski, munduan idazle txukunagorik, jasoagorik, gardenago eta 
neurtuagorik, baiña ez au bezin gartsua eta berezko etorri berezi 
batekin argitua denik. Gaiñera ba dakigu zeatz asko zein urtetan 
idatziak izan ziran epietola oiek: 50 gn. urtetik 63 gn. urtera bi-
tartean zabaldu ziran denak. Beraz, San Pauloren iskribu oiek di-
ra kristauen aldetik eldu zaizkigun dokumenturik zaharrenak, 
Ebanjelioak bezin zahar, edo zaharragoak, bearbada. San Pauh> 
da, ba, guganaiño eldu den kristau abotsik zaharrena. 

Eta zer dio San Paulok Jesusi buruz? San Paulo ez dijoa 
bere epistoletan Jesusen bizitza kontatzera. Ba du beste lanik. 
Kristau berrien arazo eta kezkak ditu ark gogoan, bere irakas-
penak eta konsejuak ematen dizkie; baiña gauza guztien gaiñetik 
San Paulok Kristoren misterioa ausnartu izan du, bere buru eta 
biotzeko labean erre eta eio egin du, eta, ain zuzen, misterio 
hori da begien aurrean jartzen diguna. Jesusen bizitzako xeheta-
sun eta ipi-apa txiki guztiak kontatzeak ez dio ajola; bera ma-
mira dijoa artez eta zuzenki. Jainkoaren Semea gizon egiña, ara-
gitua, aren aragizko etorrera, eta guratzea dela bide. zeraan egin 
duen sarrera: hori da Paulorentzat berrionaren muiña. Jainkoa-
ren Semeak, gizon egitean, gisa-semeok anaitzat artu gaitu, Jain-
ko semetza gugana zabaldu du, bera gu guztion buru eta buruza-
gi delarik. Gaiñerako kontakizunek ez dute arentzat alako balio 
aundirik. Baiña ala ere, iragaitzaz bezala, eta eolasak dakarre-
nean, aipatzen ditu Jesusen bizitzako gertaera eta albiste asko. 
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Guri beste nundikbait —Ebanjelioetatik, alegia— ezagun zaizki-

gunak. Renauek zion San Pauloren bost epistolekin Jesusen bi-

zitza txiki bat osa zitekela (Erromatarreua, Korintokoei egindako 

biak, Galazitarrena eta Hebreotarreua dira bost epistola oiek). 

San Paulok ez omen du sekula esateu agerriz eta itz argi, 
garbi eta borobillekin Jesue Jaiukoa deuik, ez omeu du Jesusen 
Jainkotasuna orrela aitortzen; eta razioualista batzuek zalaparta 
aundia atera uai izan dute isiitasuu hori dela ta. Baiña objezio 
oni erantzuteko ongi datoz Guitton Jaunaren itz auek: "San Pau-
lok Kristoz mintzo denean, Jainkoaren aginte berberaz jautzirik 
azaltzeu digu Kristo hori. Bakar bakarrik Jainkotasuna argi eta 
garbi Ari ezartzea falta du. Eta hori bera ere beste izen ordez-
ko batzuen bitartez egin oi du. Dudarik gabe, juduen pentsakera 
geiegi ez mintzeagatik jokatzen du ola. Egia da ere, aren itzak, 
berezian eta banaka arturik, ez dutela Jesuseu Jainkotasuna adie-
razten, derrigorrean beintzat. Baiña denak elkar jota, ez dute 
beste eentidurik jasaiten. Orrelako zerbait gertatzen da amodioa-
rekin ere. Ba dira maite-agiri batzuk, agerriz egiten ez direnak, 
eta orduan beste era batera adierazten dira. Berez, eta itzak ertsi-
ki artuaz, agerpen auek ar ditezke onginai edo gizabide utsezko 
agiri xoil batzuk balira bezala, baiña deuak elkar jota, argi eta 
garbi itzegiten diote zuzentzen zaizkion presunari. Ark ongi uler-
tukoi ditu. Ez du "maite zaitut" entzun bearrik. Pasarte bat ken-
du ezkero (Rom 9, 5, eta berorren puntuazioaz ba dira eztabai-
dak), Paulok ez du agerriz eta itz garbiz esaten Kristo Jainkoa 
denik. Baiña bere itz guztietan ari da hori bere modura adieraz-
ten. Ain da hori egia, non aren pentsakera guztia ulerteziña biur-
tuko litzake egia nagusi hori gabe" (16). 

Jainkotasuna ezezik, baita egiazko gizon izatea eta Jesusen 
bizitzako gertaera eta xehetasun zenbait ere ateratzen dira garbi 
asko Pauloren epistoletatik. Ara emen batzuk: Jesus egiazko gizo-

(16) Guitton, o. cit., 155 or. 



JESUSEN BIZITZAKO ITURHI BILLA 65 

na (Rom 5, 15), emakume batetik egiña (Gal 4, 4) , Abrahanen 

jatorrikoa (Gal 3, 16), Daviden odolekoa (Rom 1, 3). Jesusek 

ba zituela "anaiak" (edo ahaideak) (1 Cor 9, 5) , oietatik batek 

Santiago zuela izena (Gal 1, 19). Jesus beartsua izan zela (2 Cor 

8, 9) , apal eta otxana (2 Cor 10, 1). Apostoluak bildu zituela, 

eta oien artekoak izan zirela Kefas, au da Pedro, eta Joan (1 

Cor 9, 5; 15, 5-7). Saldukeriako gau artan bertan, Eukaristia sortu 

zuela (1 Cor 11, 23-25), iraiñak eta lotsagabekeriak egin zizkio-

tela (Rom 15, 3), Pontzio Pilatoren menpean supritu zuela 

(1 Tim 6, 13), gurutzean josia izan zela (Gal 3, 1; 1 Cor 1, 

13. 23; 2, 2) , obiratua (1 Cor 15, 4) . Irugarren egunean berriz 

ere piztu zela (1 Cor 15, 4) , askori agertu zitzaiela (1 Cor 15, 

5-8), eta zerura igo zela (Rom 8, 34) (17). 

Orra ba nola aurkitzen diren San Paulogan Jesusen bizitza-

ko gertaera nagusiak. San Paulok Jainkotzat dauka Jesus, bai-

ña era berean egiazko gizontzat ere bai. Gizon orrek benetazko 

bizitza bat, historia bat izan du. San Pauloren Jainko-gizon hori 

ez da, ba, ipuietako izakia. Benetazko presuna bizia da, bortiz-

ki maitatua. Ain zuzen, presuna bizi orri eskeiñi dio Paulok 

bere zaiñetako odol guztia, bere biotz sutsuaren garra. 

San Lukas-en "Apostoluen Egiñak" 

San Lukas-ek, bere ebanjelioaz gaiñera, ba du beste liburu 

bat, "Apostoluen Egiñak" deritzaiona. Elizaren asiera eta lehen 

urratsak kontatzen dira bertan, eta bereziki San Pauloren ibillal-

di eta lanak. Izan ere, gure idazlea San Paulo beraren laguna 

izandu zan. Ofizioz midikua omen zan; Antiokian jaioa, griego 

izkuntza ondo menderatzen zuena, eta gaiñera erromatarren le-

geak ondo zekizkiana. Ajola aundiko gauza zan hori San Paulo-

(17) Ikus Ricciotti, Vida de Jesucristo, Introduccion, n.° 103. 
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rentzat, eta orregatik, bere ibillaldi luzeetan jakintza onen bea-
rra maiz gertatzen zitzaiolako, berarekin eramaten zuen San Lu-
kas, bere lagun eta konseillari bezala. Muratori-ren Pusketa de-
ritzaion dokumentuak, beintzat, arrazoi hori aipatzen du: "Cum 
eum Paulue quasi ut iuris studiosum secum adsumpsisset..." (18). 
Paulok bere ibillaldi aietan maiz izaten zituen komeriak eta is-
tilluak: salakuntzak, agintariekin bere burua zuritu bearra, ta 
abar. Nolanai ere, emanak zeuden legeak ezagutzea komeni zi-
tzaion, eta ortarako ederki zetorkion Lukasen laguntasuna. 

Apostoluen historia onetan ba da xehetasun bat guztiz oar-
garria: zati edo pasarte batzuk gu-ka mintzatze moldean daude 
idatziak. Lukas bera tartean ibillitako pasadizuak kontatzen dire-
nean, era ortara kontatzen ditu: eta gero joan giñan..., au ta 
hura egin genuen... ta abar. Beste gertaera batzuk ez daude era 
ortara kontatuak, singulareko irugarren presunan baizik. Idazte 
molde ortatik atera diteke zein unetan gertatu zan Lukas San 
Pauloren ondoan. 

Gaiñerakoan, San Lukae liburu onetan ez da Jesusen bizi-
tzaz ari. Ortarako ba du beste liburu bat: irugarren Ebanjelioa, 
alegia. Apostoluen Egifietan Elizaren asieraz diardu. Ala ta guz-
tiz ere, ba dira bertan Jesusen bizitzakin zer ikusi duten gauzak. 
Batez ere, Apostoluek eta kristau berri onaren zabaltzailleek egin-
dako sermoi eta itzaldien laburpenak ematen dizkigu. Sermoi 
oietan Jesusen bizitzako gertaera nagusiei, eta guztiz ere aren 
piztuerari toki berezi eta apartekoa ematen zaio. Beraz, asiera 
asierako katekesi hura nolakoa zen jakiteko, eta Jesusen presu-
na eta bizitza katekesi orren muiñean nola dagoen ikusteko, oso 
ardura aundikoa zaigu liburu au (19). 

(18) Rouet de Joumel, Enchiridion Patristicum, n.° 268. — Ricciotti, 
o. cit., n.° 136. 

(19) Zaitegi adiskideak eskeiñi zigun, duela zenbait urte, liburu oso 
bat San Lukasen obra oni buruz: "Ridalien Egiñak", Zarautz, 1955. Xehe-
tasun geiago jakin nai duenak, liburu ortara jo dezake. 
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Lau Ebanjelioak 

Auek dira Mateo, Markos, Lukas eta Joan-en izenarekin dei-
tzen ditugunak. Auek, bai, Jesusen bizitza dute mami eta gai, 
aren egiñen eta esanen berri emateko izan ziran propio eta bera-
riaz idatziak. Berauek dira, ba, iturririk ugarienak. Baiña be-
rauen garrantsiagatik, berezian eta luxe-xamar jardun bearko du-
gu oiezaz. Nork eta noiz egiñak diren, zer xede edo asmorekin, 
zein den beren idaztankera eta literatur-mueta, zer siñeste me-
rezi duten, ta abar. Berak dira, ba, gure iturburu nagusia, eta 
argatik, oietaz baliatu baiño lehen, bearrezkoa zaigu oiñarri auek 
sendo jartzea. 
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LAU EBANJELIOAK: EGILLEEN AUZIA 

Ebanjelio itzak jatorriz berri on esan nai duela ez da ez 
dakienik. Kristok iragarritako eta egindako guztia nola den be-
rri onetan oberena gizonarentzat —Jainkoak gizonari agertu dion 
amodioaren berri ona, alegia— norbaitek oeo ederki eta tajuz izen 
au ezarri zion erlijio edo dotriña berriari. Eta nola kristau do-
trifia esatea eta Kristoren bizitza esatea guztia da bat (Kristo 
berberaren bizitza baita kristau dotriñaren mamia), tajuzkoa zan, 
baita ere, bizitza oni ebanjelioa deitzea. Eta azkenik, bizitza au 
kontatzen duten liburaetan gelditu zan tinkatua izen hori. Au 
da, labur adierazita, griegozko itz onek ibillitako bidea. Aposto-
luak bizi ziren garaian ez diradi itz au azken adiera ontara el-
du zenik. San Paulok maiz esaten du: "Iuxta evangelium meum", 
ta abar, baiña hori esatean, ez du libura bat aditzera eman nai. 
"Nere dotriña edo nere irakaste-moldearen araura" edo orrelako 
zerbait adierazi nai du itz orrek pasarte oietan. Oso goiz, ordea, 
ikusten dugu izen au libura batzuei ezarria; Jesusen bizitza da-
karten Iiburaei, alegia. San Justino, beiñepein, 150 gn. urte in-
guruan, era ontara mintzo da: "Nam Apostoli, in commentariis 
suis, quae vocantur evangelia, ita sibi mandasse Iesum tradide-
runt" (1). (Apostoluek, Ebanjelioak deitzen diren idazki batzue-
tan, Jesusek ala agindu ziela esaten digute). 

(1) San Justino, Apologia I; Rouet de Journel, Enchiridion Patristicum 
n.° 128. 
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Gorago, Jesusen bizitzako iturriak aipatzerakoan, ikusi ge-
nuen nola ugaritu ziren ebanjelioak Elizaren asierako garaian. 
Baiña baita ere ikusi genuen nola Elizak berak oeo garaiz egin 
zuen garbitzapen lana, lau bakarrik jator eta egiazko bezala au-
tatuz eta besteak bazterreratuz. Lau ebanjelio oiek dira (guztiok 
dakiten bezala), Mateo, Markos, Lukas eta Joan-en izenarekin eza-
gutzen direnak. 

Baten batek esan izan du ebanjelioak ez direla lau, iru eta 
bat geiago baizik. Izan ere, ebanjelioen partitzea beti egin oi 
da era ontara: alde batean edo sail batean sartzen dira iru lehe-
nak, eta bestean Joan-ena. Lehenbiziko irurak bataiatuak daude, 
gaiñera, XVIII gn. gizaldia ezkero, izen berezi batekin: Sinoptl-
kuak, Ebanjelio sinoptikuak. Jesusen bizitza, iru oietan konta-
tzen den bezala, erraxki sar diteke sinopsi edo eekema bakar ba-
ten barruan. Bakoitzak ba dilu, bai, bere berezitasunak, baiña oien 
gaiñetik berdintasun aundia nabari da: gertaera berdintsuak kon-
tatzen dira iruretan, aekotan itz berdintsuekin, ta abar. Joanen 
ebanjelioa, berriz, bere bidetik dabil. Sinoptikuetan kontatzen 
diren gauzak ark geienetan ez ditu ukitzen; eta aietan ez dauden 
gertaera, itzaldi eta makiña bat xehetasun berriekin dator bera. 
Razionalistek, eta ebanjelioen kritikan jardun diren ez gutxik, 
laugarren ebanjelio oni musu illuna jarri izan diote geienetan. 
Grandmaison-ek idatzi du: "Laugarren ebanjelioa izan da ezta-
baidarik gogorrenak eta iritzirik makurrenak bildu izan dituena. 
Eta hori, arrazoiak (osotoro beintzat) ulertzen ez dituen arra-
zoiakgatik" (2). Beste irurei kondaira aldetik zor zaien errespe-
toa eta itzala asko edo gutxi gorde zaien bitartean, laugarrenari 
erabat ukatu nai izan diote. Baiña ez gaitezen bear den baiño 
azkarregi ibilli. 

Lau ebanjelioak kondairako iturri bezala noraiño edo zen-
batetaraiño diren siñisgarri, hear dugu orain ikertu. Edo beste 
itzez esateko: liburu auen historiko balioa nai dugu neurtu. Gai 

(2) Grandmaison, Jesucristo; cap. II, Las Fuentes Cristianas, p. 87; 
Barcelona, 1941. 
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onen ajola bistan da. Gure erlijioaren oiñarria ebanjelioak bai-
tira. Oiek diotena egia bada, gure fedea ere egiaren gaiñean dago 
ezarria; bestela, berriz, gezurrezko uste, ipui edo amets zoro 
bat besterik ez litzake izango. 

Emen, benturaz, batek baiño geiagok esango du: Ebanjelio-
ak, Eskritura Santuko beste liburu guztiak bezala, ez ote dira, 
ba, inspiratuak, eta beraz jainkozkoak? Hori jakin ezkero, ez 
dugu beste iñungo frogantza bearrik. Ba dugu, haatik... Inspi-
ratuak direla jakiteak ez digu deus esaten liburu oien jiteaz, 
egituraz, literatur-muetaz. Guk, bada, inspirazioko doai hori bat 
ere ukatu gabe, kondaira-gai bat ukitzen duten aldetik, libum 
auek zer siñeste edo fede merezi duten nai dugu orain aztertu. 

Eta emen fedea edo siñestea esatean, ez da, ez, fededuna-
ren jainkozko fedea adierazten, liburu bati historiaren barrutian 
zor zaiona baizik. Fede hori aitortzeko edo ukatzeko, ba ditu 
gure adimenduak lege jakin batzuk, eta gure ebanjelioei lege oien 
araura neurriak artzera goaz. 

Orain, bada, aspaldiko liburu baten hietoriko balioa neur-
tzeko iru auzi bear dira argitu. Iru korapillo aurkezten zaizkigu 
nai ta nai ez askatu bearrak. Lehenik: Egillearen auzia. Liburu 
hura zeinek edo nork egiña den, zein tokitan, zein mende eta 
urtetan, alegia. Bigarren: Testuaren auzia. Eta liburu orren testua 
osorik eta aldaketa gabe guganaiño eldu den, bere egillearen es-
kuetatik irten zen bezalaxe. Irugarren auzia: Ia egilleak liburu 
ortan diona siñisgarria ote den. Kondairako lekukotasunei siñes-
te emateko ba dira lege jakin batzuk: ea lege oien araura ebanje-
lioek diotena siñisgarri ote den. Iru galdekizun aundi auei nola-
ko erantzuna ematen zaien, alakoa izango da kritika onean eban-
jelioei eman bear zaien balioa. 

Baiña ebanjelioez diardugula, ira puntu oiek argitu ondo-
ren ere, ez dago dena egiña. Gure ebanjelioek ain dute literatur-
-mueta berezia!... Ortaz ere jardun berezia bearko dugu egin. 
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Ebanjelioen eorrera ta abar nola izan zen jakin gabe, ezpaita on-
do konprenitzen ango katramilla eta mataza txiki asko. 

Sar gaitezen, bada, aurreneko galderarekin: egilleen auziare-
kin, alegia. Gertaera baten ikusle eta entzule izan denak, bere 
begiz ikusi duena eta bere belarriekin entzun duena kontatzen 
badigu, ari siñeste osoa ematen diogu. Baiña gertaeraren lekutik 
oso urruti egon bada, edo urte asko geroago asi bada aren kon-
daira egiten, ezin fida gindezke ainbeste. Orregatik, Ebanjelioen 
egilleak nortzuk diren jakiteak, oso ajola aundia du, iñolaz ere. 
Kristau fedearen etsaiek ongi ikusi izan dute hori, eta orrega-
tik amaika eaiaketa egin dute gure ebanjelioak liburu berantko-
rrak direla frogatzeko. Ez da arritzekoa. Izan ere, hori da liburu 
auei azpiak jateko biderik eroso eta egokiena: oso berandu, Je-
sukristo il eta askoz geroago, bi edo iru gizaldi geroago, alegia, 
idatzi zirela esatea.. Jakiña, gizon baten bizitza eun edo berreun 
urte geroago idazten bada, hura ezagutu zuten guztiak itzalita-
koan, paperik eta dokumenturik ez denean, zer fede edo siñeste 
merezi du alako liburuak? Egilleak nai duena edo gogoak ematen 
diona jarri dezake paperean (paperak bertan ipintzen den guz-
tia jasaiten baitu), baiña aiek ez dira izango gauza gertatuak, 
eta gertatu ziren bezalaxe zintzo eta zeatz idatziak; geienean iru-
dimenaren asmazio edo ipuiak izango dira. Gure ebanjelioak ere 
orrelako zerbait zirela nai zuten, bada, frogatu, eta ortarako bi-
derik aukerakoena zera zan: liburu auen urte-muga ahalik geie-
na atzeratzea, alegia. 

Gizon baten bizitza idazten denean (berriz ere esango dut) , 
asko esan nai du bizitza hori zeiñek idatzia den jakiteak. Ea 
egillea aren kidekoa ta garaikoa zen ala ez, aren gertaerak ur-
bildik ikusi edo ezagutu ote zituen, ta abar. Idazleak presuna 
bera ezagutu baldin badu, arekin artueman izan badu, edo gu-
txinaz arekin bizi izandu zirenei galderak egin ondoren eta berri 
zeatzak eta jatorrak jasotzeko garaia zen denboran bere lana bu-
rutu badu, bistan da alde ortatik liburuak ez duela akatsik, eta 
siñestea eman dakiokela (besteak beste direlarik, jakiña). 
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Gure ebanjelioak, bada, ala azaltzen zaizkigu, iduriz bein-
tzat. An Jesusen bizitzako berriak datoz, eta berri oien emaleak 
beraren garaiko lagun batzuk dira, beraren kidekoak: gertakari 
aien ikusle eta entzule izan direnak, edo beintzat gauza oien 
berri jakiteko eran egon direnak. 

Kristauek mendeetan zear uete izan dugu ebanjelio oien egi-
lleak Mateo, Markos, Lukas eta Joan izan direla. Mateo eta Joan, 
berriz, Apostoluak izan ziran; beraz, Jesus beraren lagunak, are-
kin ibillitakoak, eta aren egiñak eta esanak beren begiekin ikusi 
eta beren belarriekin aditutakoak. Beste biak, ordea, Markos eta 
Lukas, ez dira, ez, apoetoluak, baiña bai apostoluen kidekoak, Je-
sus ezagutu zutenekin bizi izandakoak, eta aiengandik gauza auen 
egia zuzen jakiteko bidea izan zutenak. Baiña ebanjelioen egi-
lleak oiek ote dira, gero? Uste au egiazkoa ote da? Eta nola froga 
eta egizta diteke hori? Auxe de, ba, egilleen auzia, auzi premia-
tsua eta ajola aundikoa. 

Liburu zahar batzuen egilleak zein diren billatu nai dugu, 
ba. Eta hori jakiteko, zer bide edo modu izan dezakegu? Jakiña, 
liburuan bertan esango balitz, aski litzake hori; baiña iru sinop-
tikuetan beintzat, ez da aurkitzen egillearen aipamenik. Titulue-
tan, bai, esaten da: Jesukristoren Berriona Mateok dakarrenez, 
Markosek dakarrenez, ta abar. Baiña tituluak, dirudianez, ez dira 
egilleek jarritakoak, geroztikakoak baizik. Nolanai ere, zaharrak 
dira, noski, titulu auek, eta ba dute beren indarra antziñako kris-
tauek gauza oni buruz zer uste zuten jakiteko. Laugarren eban-
jelioan, bai, liburaa irakurri utsez atera ditezke egillea ealatzen 
duten zantzo edo aieru batzuk, beherago ikusiko den bezala. 

Guk gauza baten berri jakin nai dugunean, dakianari galde-
tu beste biderik ez dugu. Antziñako kontuak direnean, antziña-
koei galdetu bear, edo beste itz batzuekin esateko, aiek idatzirik 
utzi zutena ikuskatu eta jakin bear. Gure auzi au garbitzeko, ba-
da, idazle zaharren aitorrerak edo lekukotasunak bildu eta aztertu 
bearko dira. Antziñako liburu bat norena den jakin nai badugu, 
billa dezagun zer dioten ortaz garai artako beste idazleek, orduan 
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edo denbora ortatik urbil bizi izandu zirenek. Au da, noski, 
bide segurua. Ba dira bide seguru onezaz kontu guti egiñik, be-
re buruz gauza auek garbitu ta erabaki nai lituzketenak. Liburua 
bera aztertuz (aren izkuntza, idaztankera, barruko mamia, ideiak 
ta beste), ortik atera nai dizute noizkoa eta bai norena den ere 
presiski. Bi jokabide, bi azterketa-mueta erabilli oi da, ba, auzi 
auek garbitzeko: bata, liburuaren kanpotik dabilkizu argi billa, 
bestea barrutik: kanpoko bidea ta barneko bidea deitu ditezke. 
Kanpokoa da, noski, seguruena. Besteak ere zerbait lagun dezake: 
hori ez dugu ukatzen. Baiñan geienetan, liburuaren aitzakiz, nor-
bere aurre-iritziak eta usteak sartu oi ditugu gidari, eta orduan 
azterketak ez du ondore onik. Ba du beintzat barne-bide onek 
norbere begitazioetan eta norberari begiko zaizkion ueteetan eror-
tzeko perilla. Egia utsa, otza nai baldin badugu, kondairaren le-
kukotasunak bildu ta arakatu bezalakorik ez dago. Ederki dio 
Grandmaison-ek: "Istillu auetan naiago dut eta geiago balio du 
aspaldiko albisteekin oeatzen duzun Iiber laurdentxo xumeak, 
oraingo ustekizun, teoria arro eta irudipenekin erralde bat osa-
tzea baiño" (2). 

I 

ELIZ-IDAZLE ZAHARREN AITORRERA SAILLA 

Elizaren asieran izandu zan kristau idazle pilloa. Idazle auek 
kristau gauzei buruz azterketak egiñak ziran, eta gauza auen gai-
ñean egia jakiteko gu baiño era obean gertatzen ziran, iturritik 
urbil xamar zeudelako. Oiek zer dioten billa dezagun. Iñork esa-
tekotan, oiek esango digute, noski, eta emango digute argia kon-
tu ontan. Zenbat eta zaharragoak izan idazle oiek, ainbat eta 
balio aundiagoa izango dute aien aitorrerak, idazle zahar oiek 
ebanjelioak idatzi ziren arotik gertuago zeuden ezkero. 

Beren iskribuetan ebanjelioen egilleez xehetasunak ematen 

(3) Grandmaison, Jesucristo. Cap. II Las fuentes cristianas; p. 78. 
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dizkiguten idazle zahar zaharrak, onako auek dira: Klemente 

Alejandriakoa (200 gn. urte inguruan bizi zena), Origenes (250 

gnean. gutxi gora behera), Tertuliano (210 gnean.), San Ireneo 

(180-190 gnean.), eta San Papias (au da denetan zaharrena, 

130 gn. urtean-edo bizi izana). Baita Muratoriren Pusketa deri-

tzaion papera ere garrantsi aundikoa da auzi ontan; 200 gn. ur-

te ingurukoa, dirudianez. 

Idazle auek gizon eskolatuak ziran, kristau erlijioari buruz-
ko gauzen jakinmiñak zirikatuta azterketak, galderak eta ikertze 
asko egiñak. Gure lau ebanjelioei buruz notizirik zaharrenak eta 
jatorrenak oietan aurkitzen dira. 

Alejandriako Klemente 

Idazle onek ba du liburu bat Hypotyposes deritzaiona, baiña 

ez da osorik guganaiño eldu. Zesareako Eusebiok bere Historia 

Ecclesiastica-n (320 gn. urte inguruan) jaso zituen pusketak, oie-

txek bakarrik dira gaur ezagunak. Pusketa oien artean dator ona-

ko pasarte au ere (Eusebio bera mintzo zaigu): 

"Klementek era ontara kontatzen du presbiteru zaharrenetatik 
ikasitako tradizio bat ebanjelioen ordenaz. Klementek dionez, 
bada, Jaunaren asaben gizaldi-erronka dakartenak dira lehenbi-
zi idatzi ziren Ebanjelioak. Markosena, berriz, okasio onekin 
idatzi zela: Pedro Erromako irian Jainkoaren itza zabaltzen ari 
zela eta Espiritu Santuaren goi-argiz berri ona iragartzen zue-
nean, entzuleetatik askok Markosi eskatu zioten, aspalditik Pe-
drorekin zebillen ezkero, eta onen esanak buruz zekizkian ezke-
ro, apostoluaren prediku oiek iekribuz jarri zitzala. Eta Mar-
kosek ala egin zuen: ebanjelioa idatzi, eta eskatu ziotenei eman 
zien. Pedrok, berriz, hori jakitean, ez zion ez galerazi eta ez 
akuillutu. Joanek denon artean atzenengo, gaiñerako ebanjelioe-
tan Kristoren gorputzari dagozkion gauzak jarririk zeudela iku-
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sirik, berak ere, Espiritu Santuaren goi-argiz argitua, ebanjelio 
izpirituala idatzi zuen bere etxetiarren erreguz" (4). 

Markosen ebanjelioari buruz notizia bat oso baliotsua ema-
ten zaigu emen: Erroman egiña dela, alegia, eta San Pedrok aoz 
ematen zituen erakutsiak daudela ebanjelio ontan ezarriak. Bes-
te lekukotasunek ere hori bera esango digute. Joanen ebanjelioa, 
berriz, azkenengo egiña dela esaten digu. Agi denez, antziñako 
kristau aiek ere ba zituzten begiak ebanjelio onen apartekotasu-
na nabaritzeko. Klementeri entzun diogun bezala, beste ebanje-
lioetan, Jesusen gorputzari, kanpoaldeari dagozkion gauzak dau-
de (ta somatika); Joanena, berriz, ebanjelio izpirituala omen da 
(pneumatikon). 

Gauza batean ez dator guztiz bat Klementeren aitorrera au 
beste aldetik dakizkigun notiziekin: ots, ebanjelioen ordena pix-
ka bat aldatua ematen digu. Jesusen asaben belaunaldi erronka 
dakarten ebanjelioak omen dira lehenik idatzi zirenak: oiek, or-
dea, Mateo eta Lukasena dira. Beraz, ala balitz, Markosek baiño 
lehenago idatzi izango zuen Lukaeek, baiña ez dirudi hori ala izan 
denik. 

Origenes 

Gizon oso jakintsua, iskribu santuen ikuskan bere bizi guz-
tia erre eta higatu zuena. Onela mintzo da (Eusebiok gorde di-
gun pasartea da au ere) : 

"Nik tradizioz ikasi nuen lau bakarrik direla ebanjelioak. 
Auek dira sesio eta eztabaida guztien gaiñetik zerupean dagoen 
Eliza orokarrean onartzen direnak: lehenik idatzi zan Mateore-
na. Mateo au lehenago zerga-biltzaillea (publikanua) eta gero 
Jesukrietoren apostolua izandu zen. Bere ebanjelioa hebreota-

(4) Rouet de Journel, o. cit. n.° 439. — Eusebio, H.E. 6, 14; MG 
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rren izkuntzan eta juduen artetik federa etorritakoen onean ate-
ra zuen. Bigarrena, Markosena. Onek, Pedrok irakatsi zion be-
zala egin zuen berea. Irugarrena, Lukasek egiña, Paulok alaba-
tua eta jentillen probetxurako idatzia. Atzena, berriz, Joan-
-ena" (5). 

Notizia bat oso baliotsua ematen zaigu emen: Mateoren eban-
jelioa bebreoz idatzi zela lehenik, eta juduen arteko kristauen-
tzat dela egiña. Jatorrizko testu hori tamalez gaur ez da ezagun. 
Griegozko itzulpena erabiltzen dugu orijinala balitz bezala. Bes-
te irurak asiera asieratik griegoz egin ziran. 

Tertuliano 

Marzionen aurkako liburuan onela dio: "Apostoluen artean 
Joanek eta Mateok irakasten digute fedea, apostolikuen artean 
Lukas eta Markosek" (6). 

Ebanjelioez mintzo dela, bi taldetan banatzen ditu oien egi-
lleak: talde batean sartzen ditu apostolu diren ebanjelistak (Ma-
teo eta Joan); beste taldean apostoluak ez, baiña apostolikuak 
dei ditezkenak (auek dira Markos eta Lukas). 

Muratoriren Pusketa 

Muratoriren Pusketa deritzaion paper zaharrak ba du his-
toria bitxi bat (7). Muratori, XVIII gn. mendeko ikertzaille bat 
izan zan. Egun batean, Milango artxibuetan aurkitu zuen paper 
zahar bat, latin txar batean idatzia eta pipiak erdi jana. VII gn. 

(5) Origenes, In Matthaeum Commentarii; Rouet de Joumel, n.° 503; 
MG 13, 829. 

(6) Rouet de Joumel, n.° 339; ML 2, 263. 
(7) Ikus Leal, El Valor historico de los Evangelios; Granada 1942; 

p. 71. 
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mendekoa zan esku idatzi hura. Muratorik paper hura argita-
ratu egin zuen, jendeak parre pixka bat egin zezan. Izan ere an-
go latiña ain da zatarra! Orrela ikusiko zuen jendeak nolako 
egoera tristean aurkitzen zen latin izkuntza garai artan. Baiña 
geroago, XIX gn. mendean, beste ikertzaille batzuk oartu ziran 
latiñezko dokumentu hura griegotik zegoela itzulia, eta oeo zaha-
rra zela, III gn. mendearen asierakoa, alegia. Eta latin zatar 
onen azpian zetorrena ere ez zan edozer gauza: Erromako Eli-
zak ontzat emanik eta gomendaturik zeuzkan liburuen zerrenda: 
hori da parregarritzat artutako dokumentu onek dakarrena. Zo-
ritxarrez ez dago osorik. Asiera falta du. Orregatik deitzen zaio 
Pusketa (Fragmentum). Ezin dugu, beraz, jakin lehenbiziko eta 
bigarren ebanjelioari buruz zekarrena. 

Irugarrenari buruz auxe dio: "Iragarren ebanjelioa, Lukasek 
dakarren bezala. Lukas au midikua zan. Kristo zeruratu ondoren, 
lege-gauzetan jakituna zelako, Paulok laguntzat artu zuen; eta 
besteek berriak emanik idatzi zuen. Berak ezpaitzuen Jauna ara-
gian ikusi, eta ala, bil zezaken bezalaxe, idatzi zuen, Joan-en 
jaiotzatik asita" (8). 

Gero Joan-en ebanjelioari buruz mintzo da luze. Ba zan 
Erroman orduan Kayo presbiteraaren talderia. Auek ez zuten lau-
garren ebanjelioa onartu nai. Montanistak beren herejia bidez-
kotzat emateko, Joan-en ebanjelioa aipatzen zutela-ta, Kayoren 
alderdikoek ez zuten ebanjelio hori ezagutu nai. Baiña ez bat ez 
beste. Erromako Elizak Montanoren herejia arbuiatu zuen, bai, 
baiña Joanen ebanjelioa aizatu gabe (9). 

San Ireneo 

Gero San Ireneo degu aipagarri. Lion-go apezpikua, baiña 
Asia aldean jaio eta azia, San Polikarporen ikasle izana. Polikar-

(8) Rouet de Journel, o. cit, n.° 268. 
(9) Ikus Ricciotti, Vida de Jesucristo, n.° 159, p. 162. 
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po au, berriz, San Joan Apostoluren entzule eta ikasle izandu 
zan. Beraz, San Ireneo, Polikarpo dela bitarteko, San Joan be-
ragandik oso gertu dago. Ara ba zer dion Ireneok "Adversus hae-
reses" izeneko bere liburuan: 

"Mateok, berriz, judu errian eta judu beroien izkuntzan ate-
ra zuen ebanjelioa, Pedro eta Paulo Erroman berri ona zabal-
tzen eta Eliza sortzen ari ziren bitartean. Oiek il ezkero, Mar-
kosek —au Pedroren dizipulu eta laguntzaille bezala zan— Pe-
drok iragarritako gauzak iskribuz ezarri zizkigun. Lukas, berriz, 
Pauloren jarraitzaillea zan, eta onek irakasten zuen berriona li-
buruan ezarri zuen. Eta azkenik Joan, Jaunaren dizipuluak, aren 
bular gaiñean etzan zenak, berak ere ebanjelio bat agertu zuen, 
Asia-ko Efeso<-n bizi zenean" (10). 

Xehetasun baliotsuak ematen dizkigu San Ireneok pasarte 
ontan. Lehenbizi, Mateori buruz: juduentzat eta juduen izkun-
tzan egin zuela bere ebanjelioa. Markos-i buruz, berriz: Pedrok 
aoz irakatsitako berri ona jarri zuela ark bere ebanjelioan. Mar-
kosekiko dion ortan ba da, ordea, illungune bat, batak modu ba • 
tera eta besteak bestera eeplikatzen duena. "Post vero horum 
excessum" (meta de tes touton exodon) zer esan nai du? "Oiek 
il ezkero" (guk itzuli dugun bezala), edo "Oiek andik irten on-
doren" (au da, Erromatik)? Bai Pedro ta bai Paulo ere Erroman 
il ziran, eta dirudianez, Markosen ebanjelioa oiek il baiño lehen 
egiña da. Ez da ba garbi ikusten esaera hori zertara datorren. 

Azkenik, laugarren ebanjelioari buruz argi eta garbi dio 
Joanek egiña dela eta Joan hori Jesusen Apostolua izan zela 
(aren bular gaiñean zetzana: orra xehetasun bat guztiz salata-
r ia) . Nun idatzi zen ebanjelio au ere eeaten digu: Efeso-n, ale-
gia. Eta gorago esan dugunez, San Ireneok oso urbildik eta itu-
rri ondotik artu zituen Joanekiko berriak. Ireneo bera San Poli-
karporen entzule eta ikasle izan baitzan, San Polikarpo, berriz, 

(10) Rouet de Joumel, n.° 208; MG 7, 844. 
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San Joan-ena. Beraz, ebanjelio onen egillea zein zen ongi jakin 
zezakean Ireneok. 

San Papias 

Aipaera denetan zaharrena Papias-ena dugu. Papias hori 
Frigia-ko Hierapolis-en izan zan apezpiku 130 gn. urte inguruan 
Bost liburu idatzi zituen Jaunaren itzak azalduaz. Baiña liburu-
ok galdu egin dira, beste aekorekin gertatu den bezala. Zesarea-
ko Eueebiok, bere Historia Ecclesiastica-n, beroietatik artutako 
pusketa batzuk dakarzki. Orri eskerrak dakigu, artaz dakigun 
guztia. Gaizki diot: baita Ireneok ere aipatzen du noizbait Papias, 
"gizon zaharra, Polikarporen laguna eta Joan-en dizipulua" dei-
tzen diolarik (11). Baiña Eusebiok, aipatuaz gaiñera, aren pus-
keta batzuk eman dizkigu. Ara pusketa oietako bat: 

"Presbiteruekin bizi izandako norbaitekin aurkitzen baldin 
banintzen, presbiteruen esanak galdetzen nizkion: zer Andresek, 
zer Pedrok, zer Felipek, zer Tomasek, zer Santiagok, zer Joanek, 
zer Mateok, zer Jaunaren beste dizipuluek esan oi zuten, zer 
Aristionek eta Joan preebiteraak, Jaunaren dizipuluek, irakasten 
zuten. Izan ere, ez nuen nik uste liburuak irakurtzetik ainbeste 
onura atera nezakenik, nola artean bizirik zeuden gizonen min-
tzoa aditzetik" (12). 

Eztabaida asko izan da pasarte murritz au esplikatu naiez. 
Jesusen Apostoluez mintzo dela bistan da. Apostoluekin edo Je-
susen dizipulu izandako nornairekin topo egitea gertatzen bazi-
tzaion, aien berriak galdetzen zizkion, eta gogoz arduratu zan 
aien esanak jaeotzen. Joanen izena, ordea, bi aldiz dator pasar-
tean. Aurrena beste apostoluekin batean, eta gero Aristionen on-
doan Joan presbiterua delako bat aipatzen du. Bi Iagun diferen-

(11) Adversus haereses, lib. 5, 33, 4; MG 7, 1.213; Rouet de Joumel, 
n° 261. 

(12) MG 20, 297; Rouet de Joumel, n.° 94. 
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teak dira, edo lagun berbera, bi aldiz aipatua? Amaigabeko ez-
tabaida elkor aspergarriak izan dira iritzi baten naiz bestearen 
alde edo aurka. Apostoluei presbiteru izena ematen zaie pasar-
tean; eta geiago dena oraindik, San Joan berbera titulu orrekin 
azaltzen zaigu bere eskutitzetan (2 Jo 1, 1; 3 Jo 1, 1). Baiña ona-
ko au ere esan bear da: Eusebiok uste du Joan Apostolua eta Joan 
presbiterua bi presuna diferenteak izan zirela. Ara nolako eras-
kiña ezarri zion pasarteari: 

"Emen gauza bat bear da kontuan artu: Joan-en izena bi aldiz 
jarria dela, alegia... Eta oargarria derizkiot puntu oni: izan ere 
Joanen izenarekin dabillen Apokalipsis hori, baliteke bigarren 
orrena izatea, eta ez lehenbizikoarena" (13). 

Ona emen Joan presbiteru delako iratxoari jaiotza eman 
dion testua. Eusebiok begitan artua zuen Apokalipsisko liburua. 
Milenarietak deitu herejeak liburu ortaz baliatzen zirelako, nos-
ki. Baiña Joan Apostoluaren izena itzal aundikoa zan, eta libu-
ru hori ezin arbuia ziteken ain erraz, arena baldin bazan. Eta 
orra zer irteera edo itzurpide asmatu zuen: liburua beste Joan ez-
ezagun oni egoztea. Zalantzan eta duda-mudan bezala, baiña be-
re burubidaa agertzen du haatik. 

Dena dela, Joan presbiteru hori, iratxoa izan edo benetaz-
ko presuna izan, au beintzat garbi dago: laugarren ebanjelioa ez 
dio egundaiño iñork antziñatean jaun oni ezarri. Lekukotasun 
guztiek diote beti eta ao batez San Joan Apostolua dela ebanje-
lio orren egillea. Eusebiok, ikusi dugunez, duda mudan bezala 
dio Apokalipsis ez ote den beste Joan orrena izango, eta esan du-
gu zergatik nai luken ala balitz. Baiña gure aro onetako razio-
nalistek Eusebioren aemakizunari eldu diote laugarren ebanje-
lioa ere Joan presbiteru ezezagun orri egozteko. Eusebio aipatzen 
dute, baiña Eusebiok ez dion gauza bat andik atera nairik. Bai 

(13) Eusebio, Historia Ecclesiastica 3, 39; Rouet de Joumel, n. 94; MG 
20, 297. 
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Eusebiorentzat eta bai antziñate guztiarentzat ere, laugarren 
Ebanjelioa Joan Apostoluarena baita, eta ez beste iñorena. 

Baiña goazen aurrera Papiasen pasartearekin. Eusebiok bes-
te pusketa au ere gorde digu: 

"Ara zer zion presbiteru ark: Markos, Pedroren idazkariak, 
buraz zekizkian gauza denak arduraz iekribitu zituen, baiña ez 
Jaunak esandako edo egindako gauzak zein bere aldian ezarriaz. 
Berak ezpaitzuen Jauna bein ere aditu, ezta berarekin ibilli ere. 
Esan dudanez, Markos Pedrorekin ibillia zan, eta Pedrok, en-
tzuleen probetxuak eskatzen zuen neurrian, predikatzen zuen, 
eta ez Jaunaren esanen kondaira egiteko asmoarekin. Ez zuen ba 
Markosek ezertan faltatu, gauza batzuk buraan zeuzkan bezala 
idatzi bazituen. Aren gogo eta ardura guztia auxe zan: entzunda-
ko gauzetatik ezer ere ez uztea, edo oiei deus faltsorik ez na-
hastea" (14). 

Au da Markosi buraz Joan presbitera delako ark ziona, Pa-
piasek bere liburaan zekarren bezala. Joan presbiteru hori Joan 
apostolua baldin bada, emen dugu garbi adierazita zer zion San 
Joanek Markosen ebanjelioaz. Jesusen Apostolua ez, baiña aren 
dizipuluetarik bat bada Joan Presbiteraa, orduan ere ba du be-
re balioa aitorrera onek. Edozein modutan ere, Markosen eban-
jelioaz emen esaten zaiguna, bat dator beste idazleek esan digu-
tenarekin. 

Papiasen beste pusketatxo bat ere aipatzen digu oraindik 
Eusebiok: Mateoren ebanjelioari buraz, ain zuzen. Au ere Joan 
presbiteruaren eeana bezala ematen digu: 

"Mateok hebreotarren izkuntzan Jaunaren esanak idatzi zi-
tuen, eta bat bederak ahal bezala itzultzen zituen" (15). 

(14) Rouet de Journel, n. 95; MG 20, 300. 
(15) Eusebio, Historia Ecclesiastica, 3, 39; Rouet de Journel, n. 96; 

MG 20, 300. 



LAU EBANJELIOAK: EGILLEEN AUZIA 83 

Anitzetan, erudito usaieko jaun oiek ba dute tinta eta astia 
alperrik galtzen ibiltzeko gogoa, alajaiña! Ez zenuke siñistuko 
zenbat eztabaida eta sesio izan diren lerro motx oiek direla-ta. 
XIX gn. gizaldira arte beti pentsatu izan da Papias-ek (edo Joan 
presbiteruak) emen aipatzen duen Mateoren liburua, gure lehen-
biziko ebanjelioa dela. Baiña 1832-ko urrillean (16), Schleierma-
cher-i gogoak eman zion hori ez zela ala esatea; Papias-en itzak 
beste idazki bati buruz direla eeanak. Arrazoiak? Papiasek dio-
nez, Mateok Jaunaren itzak (ta logia) idatzi zituen; beraz, Je-
susen itzak edo esanak bakar bakarrik aurkitzen ziran Mateoren 
idazkian. Mateoren izenarekin zabaldu den ebanjelioak, berriz, 
ez Jesusen esanak bakarrik, baita egiñak ere ba dakarzki. Beraz, 
gaur ezagutzen den bezala, ez da jatorra; Jesusen itzaldi eta esa-
nez gaiñera, gertaerez ere borobildua dagoen ezkero. 

Zer balio du arrazoi onek? Utsa; 'iogia" itzak, jatorriari edo 
sustraiari begiratuaz, "esanak", "itzak" edo "eeaerak" signifika-
tzen du, bai, baiña izketa arruntean dena adierazteko erabiltzen 
da, ote, esanak eta egiñak, itzak eta gertaerak. Labur: presuna ba-
ten bizitza osoa. Guztiok dakigun bezala, gauza bat da itz batek, 
bere etorrerari begiratuta, duen adiera edo signifikantza, eta bes-
te bat gero, eguneroko erabilkeran, artu duen plegua eta makur-
tasuna. Eta hori ala dela ikusteko, Papiasek berak Markosi buruz 
esan diguna ber-ikuei besterik ez dago. "Sermonum Domini his-
toriam" — "syntaxin ton kyriakon... Iogion" = "Jaunaren itzen kon-
daira" esaten du an ere; baiña kondaira ortan zetorrena zer zan? 
Ez itzak bakarrik, noski: "quae a Domino aut dicta aut gesta fue-
rant" = "e lejzenta e prajzenta" = Jaunak esandakoak eta eginda-
koak... 

Antziñate osoak beti uste izan du Papiasek pasarte ortan dio-
na gure lehenbiziko ebanjelioari buruz esana dela, eta Schleier-
macherek usnatu duen beste liburu hori ez da iñundik agiri. Ma-
teok hebreoz (arameoz izango zan, noski) idatzi zuela bere eban-
jelioa: hori esaten digu Joan presbiteruak (eta hori beste aitorre-

(16) Ikus Ricciotti, Vida de Jesucristo, n. 149, p. 152. 
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tatik ere bagenekian); eta nola izkuntza hori griegotik oso al-
dendua den, aurki asi ziran itzulpenak egin naiez, eta dirudia-
nez, saiaketa bat baiño geigo egin zan asieran. Hori adierazten 
dute azkeneko itzek: "Eta bat bederak ahal bezala itzultzen zi-
tuen". 

• • • 

Laburzki: Idazle zaharrenen aitorrerak bilduaz, ara zer ate-
ratzen den garbi: lau ebanjelioen egilleak ziñez eta benetan li-
buru auen tituluetan agiri diren jaun berberak direla: ots, Ma-
teo, Markos, Lukas eta Joan. Bi, Apostoluak (Mateo eta Joan), 
eta beste bi (Markos eta Lukas), apostolu ez direnak, baiña bai 
apostoluen kidekoak auek ere. Lehenbizikoa ez, beste irurak 
griegoz idatziak izan ziran. Mateorena, berriz, juduentzat eta ju-
du izkuntzan. Ez dakigu ziur hebreo jatorrez ala arameoz egiña 
izan zen. Arameoa zan orduko juduen izkuntza, eta seguru asko 
izkera ontan idatziko zuen Mateok. Markosena, berriz, Erroman 
idatzi zan, San Pedroren erakutsiak iturritzat arturik. Eta Joau-
-ena, Efeso-n. Lau egilleetatik bat bakarra dago judu ez dena: 
Lukas, alegia. Au ere nor zen ikasi dugu: Siriako Antiokian 
jaioa, griegoa besteak baiño obetoxeago menderatzen zuena, mi-
dikua, lege-arazoetan aditua, eta argatik San Paulok bide-Iagun-
tzat artu oi zuena. 

I I 

BARNE BIDETIK ATERA DITEKENA 

Idazle zaharren aitorrerak eta berriak alde batera utzirik, 
ikus dezagun orain liburuak berak miatzetik zer ateratzen den 
(au da gorago barne-bidea deitu duguna). Mateoren ebanjelioa, 
naiz ta griegozko itzulpenean guk ezagutu, dena agiri zaigu se-
mitismuz josia (egia esan, hori besteetan ere gertatzen da, Je-
susen itzak eta esaerak ez beti itzez itz, baiña bai leialtasun aun-
diz jaeo izan direlako). Mateo etengabe ari da Testamentu Zaha-
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rreko liburuak aipatzen. Ebanjelio onek ba du xede nagusi bat, 
oso nabaria: Jesue, judutarrek itxoiten zuten Mesias dela froga-
tzea, alegia. Itz batean: judu giroan murgildurik gaude. 

Markos-en ebanjelioan, berriz, ez da gauza bera gertatzen 
Ba dira ebanjelio ontan latinismu batzuk, juduen oiturak nola-
koak diren irakurleari esplikatu egiten zaio: ezaguna da ebanje-
lio au ez zela, bestea bezala, Palestinako judu-jendearentzat egi-
ña izan. Zireneko Simon, Jesusi gurutzea eramaten lagundu zio-
naz mintzo dela, ara zer dion: Alejandro eta Rufo-ren aita ze-
la (Mc 15, 21). Seguru asko, Alejandro eta Rufo ezagunak ziran 
Erromako kristauen artean. Jeeusen bizitzako gertaerak, mira-
kuiluak ta abar, oso xeheki, ipi apa xume eta aitzginbel askore-
kin kontatzen ditu Markosek, gertaera oiek urbildik ikusi ditu-
en batek egingo lukean bezala. Nola egin zezakean hori Jesus 
berbera ezagutu ez zuen batek? Gorago bildu diren berriek ema-
ten digute giltza: aitorrera aiek ao batez esan digute San Pedro 
izan dela Markosen iturria, eta jakiña, Pedro, Jesusen bizitza 
agerikoaren testigu nagusia dugu. 

Lukasek, berriz, jentilletatik etorritako krietauentzat egin 
zuen bere ebanjelioa, eta bera ere etorkiz jentilla izanik, aien-
tzat maitagarri izan zitezken alderdiak toki goian jartzea gusta-
tzen zaio; Jainkoaren biotz beratasuna, Ark bidalitako osasuna-
ren orokartasuna, ta abar. Midikua zela ere esan dugu, eta, di-
rudianez, Jesueek sendatutako gaixo batzuez mintzo denean, or-
duko tekniku itzak erabiltzen ditu. 

Ebanjelioen egilleak nortzuk diren, aspaldiko tradizio ba-
tek esan digu. Tradizio hori segurua eta jatorra dela jakiteko, 
ordea, ba dugu beste ezaupide bat, ene uetez, balio aundikoa. 
Aspaldiko liburu zaharrekin maiz ikusten dugu onako au gerta-
tu izan dela, alegia: liburu bat gomendagarriago biurtzeagatik, 
edo geiago eda dedin, izen famatu edo ospetsu baten gerizan eta 
babesean jarria izan dela. Esan nai dut: beronen egilletzat ez da 
nornai jartzen; jaun argi eta oso ezagun bat, antziñako jaun os-
petsu bat eman oi digute egilletzat, naiz ta hura benetazko egi-
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llea ez izan. Biblian bertan Salomonen izenarekin datoz zenbait 
liburu, eta ez dira izan Salomonek idatziak. Eta San Agustiñen 
izenarekin Erdi Aroan zenbat liburu ez dira zabaldu, arenak ez 
direnak? San Bonaventura eta beste askorekin ere hori bera ger-
tatu izan da. Baiña emen, ebanjelioen egilleekin, ez dugu hori 
ikusten. Izen oepetsuak eta famatuak nai izan ezkero, or ziran 
San Pedro eta San Paulo, baiña gure ebanjelioek ez daramate oien 
izenik. Tradizioak autore bezala ematen dizkigun jaunak ez di-
ra, ez, famatuak. Mateo, apostolua izan zan, baiiia gaiñerakoan 
aren izena ez da famatua edo entzute aundikoa. Markos eta Lu-
kas ez dira ez apostolu, eta ez Elizaren asieran toki aparteko edo 
nabarmenik bete izandakoak. Jesusen bizitzako gertaeren testi-
gu ere ez dira izan. Oiek ola, egi-itxura guztiak ditu ustekizun 
onek. Antziña antziñatik datorkigun tradizio onek egia izan bear 
du, beste sustarrik ez zaio billatzen da. 

Eta gatozen onezkero laugarren ebanjelioaren egilleaz zer-
bait esatera. Gorago eean dugunez, erasorik bortitzenak ebanje-
lio onen aurka izan dira. Ebanjelio onen egillea ez dela San 
Joan apostolua, ebanjelio onek ez duela bat ere baliorik kon-
daira-aldetik, ta abar, eean izan da. Kondairatasunaren auzia <*e-
roko utzirik, lot gaitezen orain egillearen kontuari. Antziñateko 
idazleen aitorrerak bat datoz ontan. Denek ao batez San Joan 
apostolua ematen dute ebanjelio onen egille bezala. Baiña ba da 
zerbait geiago ere. Liburuak berak ere garbi asko adieiazten di-
gu hori. Sinoptiko ebanjelioetan, egillea salatzen duen arrasto 
edo zantzorik ez da nabari; baiña laugarrenean bai. Ebanjelio 
onen bukaeran (21, 24) ara zer irakurtzen den: "Horixe da gau-
zaok aitortu eta idatzi dituen ikaslea". Zein da ikasle hori? Pix-
ka bat goraxeago (21, 20) agiri zaigun berbera; baiña an ere 
aren izenik ez da esaten. "Jesusek maite zuen ikaslea": au da, 
buru estalgarri bezala, beti erabiltzen duen esakera. Nor da izen-
goiti onen azpian gordetzen dena? Ez da gaitz asmatzen. Lauga-
rren ebanjelioan maiz aipatzen dira beste Apostoluen izenak: 
naiz dela Pedro, naiz Andres, Felipe, Natanael, ta abar, baiña 
ba da bat betiere ixiltzen dena: Joan-en izena, alegia. Joan ez 
da bein ere agiri bere izenarekin. Baiña bere izenarekin agiri 
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ez da ere, maiz azaltzen da an norbait, goitizen edo itzul-inguru 
orrekin aipatua: Jesusek maite zuen ikaslea. Ain zuzen ere, auxe 
izan zan azken aparian Jesusen ondoan egon zena, bere burua 
Jesusen biotz-gaiñean etzan zuena. Eta Jesus gurutzetik zintzilika 
zegoenean, an gurutze ondoan ageri zaigu berriz ere ikasle hori, 
Jesusen amarekin batean. Beroni egotzi zion Jsusek amaren ar-
dura; amari, berriz, utzi zion ikasle hura seme bezala. Sinopti-
kuetatik dakigu Jesusek ba zituela amabi apostoluen artean iru 
autatuak, kutunak, besteak baiño maiteago zituenak, eta une la-
rri edo ospetsuetan bere ondoan euki nai zituenak: Pedro, Santia-
go eta Joan dira iru apostolu kutun oiek. Santiago ez da noski 
ebanjelio onen egillea, oso goiz il baitzan martiri. Ezta Pedro 
ere. Au bere izenarekin agiri baita garbi ebanjelio onetan, beste 
ikasle misterioteu orren ondoan. Beraz, gelditzen den bakarra Joan 
apostolua da (17). Au oso gazterik sartu zan Jesusen talderian, 
Joan Bataiatzaillearekin ibilli ondoren (Jo 1, 37-40); eta ba da 
susmoa lehenago Esenioekin ibilli ote zen (18). Apostolu guztien 
atzena il zan, zahartzaro onean, Efeso deritzaion irian; eta iri 
onetan, ain zuzen, idatzi zuen ebanjelioa, bere bizitzako azken 
urteetan. Ordurako beste iru ebanjelioak oso ezagunak eta za-
balduak zirelarik. 

Liburua bera, bere idaztankera ta abar, aztertuaz, onako au 
ateratzen da garbi: egilleak ez duela griego mintzaira ondo men-
deratzen, arentzat izkuntza au ikaeia dela, eta ez amaren bularra-
rekin batean bereganatua. Griego urri bat darabil, itzen joskera 
beti semiten antzera egiten du. Mintzoz griego bada, arimaz se-
mita da an mintzo zaiguna (19). Palestinako berri ondo dakiena 
da, gaiñera. Toki-izen eta beste gauza askoren izenak jator ema-
ten dizkigu. Jesusen bizitzako geografia, eta bai kronologia ere, 
sinoptikuak baiño askozaz xehekiago ta ardurateuago dakar. Re-
nan-ek egonaldi bat egin zuen Palestinan, eta aurki nabaritu zuen 

(17) Ricciotti, Vida de Jesucristo n.° 155, p.. 157. 
(18) Ikus J. Danielou, Los Manuscritos del Mar Miierto y los ori-

genes del Cristianismo, Madrid 1961, p. 112. 
(19) L. Grandmaison, Jesucristo. Cap. II Las Fuentes Cristianas, p. 113. 
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ebanjelio au ezin zela arinki baztertu: juduen oiturak eta festak, 
Jesueen arat-unatak, tokien izenak: dena aurkitzen zuen eban-
jelio ontan ardura eta zeaztasun aundiz jarria. Eta orain ere Jesu-
een Bizitza bat idatzi nai duen edozeiñ, nai ta ez, Joani jarraitu 
bear izaten zaio orpoz orpo: kronologia ta geografiako xehetasu-
nak askozaz obekiago baitaude emen, beste iruretan baiño. Si-
noptikuak lasaiagoak dira, puntu txiki oiek lotzen ez dira ain-
beste arduratu. 

Arrazoiz dio Grandmaison-ek auzi guzti au luze ta sakon ara-
katu ondoren: Magna est veritas et praevalebit: aundia izan egia-
ren indarra, eta eraso guztiak gora behera, gaillen aterako 
da (20). 

I I I 

EBANJELIO BAKOITZAREN URTE-MUGA 

Ebanjelio bakoitza zein urtetan atera zen muga al genezake? 
Ortaz ba da uetekizuna franko, baiña jakin, ez dakigu gauza aun-
dirik: bijoa aurretik aitortze au. Nolanai ere, Mateorena da zaha-
rrena, lehenik agertu zena. Lekukotasun guztiek ala diote bein-
tzat. Egia da, gaurko exegeta batzuen artean ba da Markosena 
lehenik sortu delako susmoa. Zahar kutsu geiago billatzen omen 
diote. Baiña emen gauza bat gerta zitekean: Mateok judu izkun-
tzan idatzi zuen bere ebanjelioa, dakigun bezala; beste irurek, 
berriz, griegoz idatzi zuten. Mateoren ebanjelioa guk ez dugu 
griegozko itzulpenean baizik ezagutzen. Itzulpen hori noiz eta 
nork egiña den ez dakigu. Bearbada itzulpena egin zenerako. 
agertua zegoen Markosen ebanjelioa; eta itzulpenaren egillea Mar-
kosen ebnjelioaz baliatu zan bere lana egokiago edo errazkiago 
burutzeko. Eta era ortara Mateoren ebanjelioa, naiz ta berez 
zaharragoa izan, gaur daukagun tankeran, Markosen atzetik eto-
rritakoaren seiñaleak ezagun ditu. 

(20) L. Grandmaison, o. cit., p. 139. 
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49, 50 edo 53 gn. urte inguruan agertuko zan, ba, Mateorena 
arameoz, au da, bere jatorrizko testuan. Markosena, berriz, 55-60 
gn. urtera bitartean. Lukasen ebanjelioaren urtea jakiteko ba du-
gu muga bat ezaguna. Lukas beste liburu baten egille baita: Apos-
toluen Egiflak deritzaion orrena, alegia. Liburu au 63-64 gn. ur-
tean agertu zan, artean San Paulo bizi zela. Eta itzaurrean jaki-
ñarazten digu libura au bigarrena dela, ebanjelioaren ondotik 
egindakoa. Ba dirudi, ba, Markosen atzetik laister agertu zela 
Lukasen ebanjelioa. 

Edozein modutan, iru sinoptikuak kalera irtenak ziran 70 gn. 
urtea baiflo lehen. Urte ortan gertatu zan Jerusalengo iriaren on-
damena. Gerra aren gora beherak eta azken beltza Flavio Josefok 
kontatu izan digu. Baifla sinoptikuak idatzi zirenean, juduen erre-
suma zutik zegoen oraindik. Ixtripu aundi onen ondorioak ez di-
ra liburu auetan nabari. 

Oso bestelakoa da San Joanen kasua. San Joanen ebanjelioa 
askoz geroago idatzia izan dela dirudi. Beste irurak kristauen 
artean ezagunak, zabalduak, onartuak eta erroak egiflak zeude-
nean. Ebanjelio onen eorrera 90 gn. urte inguruan jarri oi da 
maizenik, eta zein lekutan egiña den ere ba dakigu: Efeso-n, 
noski. Joanek ba du begien aurrean beste mundu giro bat, guz-
tiz berria ta desberdiña, aurreko irurek ezagutu ez zuten bezala-
koa, buruauste berriak kristauen artean, ta abar (21). 

(21) Ikus Leal-Paramo-Alonso, Evangelios, B.A.C., Madrid 1961. 
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Egillearen eta urte-kontuaren auzia garbitu ondoren ere, ba 
dugu oraindik beste korapillo bat askatu bearra. Izan ere, ez 
dugu asko irabazten Iiburu oiek nork eta noiz idatziak diren ja-
kitearekin, gugana jator eta aldakuntza gabe eldu ote diren ezpa-
dakigu. Egilleek berek egindako autografuen jabe bagiña, orduan 
bai, zeatz asko eta segurantza osoarekin ezagutuko genuke aiek 
idatzitakoa; baiña autografuok galdu egin ziran. Alejandriako 
San Pedrok, 311 gn. urtean zion San Joanen ebanjelioko auto-
grafua oraindik Efeso-n zegoela (1). Dena dela, gaur autografu 
hori ez da ezagun. Garai artan papiruetan idazten ziran gauzak. 
eta papirua iraupen txikikoa izan. Orregatik galdu dira orduko 
idazkien autografuak. IV gn. mendean abereen larruaz egindako 
orrietan asi ziran idazten, eta oiek bai, askozaz dira iraunkorrago. 
Orduezkeroztik ba ditugu kodize deitu esku-idatziak. Oiek majo 
irauten dute mendez mende. 

Beraz, ebanjelioen testuaz dugu orain auzia. Nai dugu jakin 
ea libura oien testua, orain ezagutzen dugun bezala., jatorra den, 
lehenbiziko idazleek idatzitakoari dagokiona. Ogei gizalditan 
ainbeste aldiz izan dira libura oiek eskuz kopiatuak! Gutenberg 
jaunak 1445 gn. urtean asmatu zuen inprenta, baiña ordura arte 
ebanjelioak eskuz esku eta gizaldiz gizaldi pasatu ziran mende 
erronka luzean. Nork daki ez ote diren tarteka sartu an lehenago 

(1) Ikus Leal, Introducci6n a Juan, Evangelios liburuan, B.A.C., 783 or. 
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ez ziren zenbait pasarte, beste batzuek kendu edo aldatu?... Au 
da, ba, testuaren auzia. 

Baiña auzi onen barnean eartu baiño lehen, ebanjelioen ja-
torrizko izkuntzaz, idazte moldeaz ta abar, zenbait oarkizun egi-
tea komeni da. Lau ebanjelioak griegoz idatzi ziran; au da, be-
raz, jatorrizko testua (Mateorena, esan genduanez, arameoz ida-
tzi zan, baiña jatorrizko izkuntza ortan ez da gaur ezagun; beraz, 
griegozko itzulpena artu bear dugu emen ere oifiarritzat). 

Ebanjelioetako griego hori ez da klasikoen arokoa. Klasiko 
aroan griegoak ba zituen bere izkelgiak, dialektuak; eta idazleek, 
nork bere izkelgian idazten zuten. Ba ziran, esate baterako, Ate-
nas, Korinto eta beete eskualdeetako dialektuak, eta bakoitzak 
ba zeuzkan bere literatura eta idazle bereziak. Gutxi asko gure 
Euskalerrian gertatu den bezala: ba dira euskalki bereziak, eta 
idazleak, nai ta ez, euskalki bati lotua idazten du. Baiña gero, 
Alejandro Aundia, Mazedoniako erregea, Grezia osoaz jabetu zan, 
bai, eta ez Greziaz bakarrik, baita Ejipto, Palestina, Siria. Mesopo-
tamia eta Aeia Txikiaz ere bai. Eta orduan zerbait berri eta arri-
garri gertatu zan. Grezitar izkuntza Greziako txokotik irten eta 
lurralde guzti oietara zabaldu zan. Ugolde baten pare, bazter guz-
ti oiek bete eta estaldu zituen. Jakiña, ez zan izkuntza bakarrik. 
Izkuntzarekin batean, ba zan kultura bat, bizi-molde berezi bat. 
Greziak ba zituen bere olerkariak, pentsalariak, teatrogilleak, 
kondairagilleak. Greziako izkuntza, oiturak, bizi-moldea eta zibi-
lizazioa modako jarri ziran. Eta ala, griegoa biurtu zan —neurri 
batean, jakifia— mundu guztiko izkuntza, internazional izkun-
tza, gutxi asko orain ingelesa den bezala. 

Baifia internazional biurtu zenetik, klasiko aroko dialektuak 
zokoratuak izan ziran. Dialektu berezien ordez, griego zabal eta 
arrunta, noranaikoa, gelditu zan nagusi. Beraz, orain idatziko den 
griegoa ez da izanen ez Atenas, ez Korinto, ez Jonia, ez beste 
probintzia jakin batekoa; ez du toki bateko kolore berezirik. Grie-
go arrunta da, koine deritzaiona, internazionala, orokarra, denek 
ulertzen dutena. Ebanjelioak, bada, koine ortan daude idatziak. 
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Hori bai, semitismuak ugari aurkitzen dira lauretan, gaiak alde 
artakoak erabiltzen dituztelako, eta berrionaren jatorrizko izkun-
tza ez griegoa, baiñan arameoa izandu zelako, eta idazleak berak 
ere (Lukas ez, beste guztiak) judutarrak izan zirela. 

Garai artan liburuak papiruetan idazten zirela esan dugu. 
Baiña orduko liburu aiek ez zuten oringoen itxura edo tankera. 
Bildu egiten ziran taket baten inguruan. Eta irakurtzeko, papi-
ro-zerrendari tiratu egin bear izaten zitzaion. Ortik omen dator 
volumen itza ere. Volumen, a volvere, bildurik dagoen gauza, 
alegia. Kristok, Nazareteko sinagogan itzegitera zutitu zenean, 
Isaiae profetaren volumina artu zuen. Papiro-zerrenda luzatuz eta 
tiratuz, aurkitu zuen berak nai zuen pasartea, eta bertatik artu 
zuen mintzagaia (Lk 4, 17). Geroago, berriz, abereen larruaz egin-
dako liburuak asmatu ziran, eta oiek bai, oraingo liburuen erara 
daude tajutuak. 

Jakin bear da, gaiñera, garai artan letra maiuskulak baka-
rrik erabiltzen zirela, eta dena idazten zela segitun, tarte zuri-
rik utzi gabe, eta ez punturik ez komarik ez zela jartzen. Ortik, 
jakiña, duda batzuk eta nahaste batzuk sortzen dira, zenbait 
pasarteren sentidua ulertzeko. Kapituluen partitzea ere, gure 
ebanjelioetan, oso berandu sartu zan (XIII gn. mendean); atal-
txoak (bersikuloak), berriz, beranduago oraindik (XVI gn. men-
dean). Gure Axularrek, esate baterako, Bibliako pasarteak ain-
beste aldiz aipatzen ditu bere "Gero"-n, baiña liburuaren titulua 
eta kapitulua xoilki emango dizu, ataltxoa bein ere ez. Ain zu-
zen, aren bizi denboran sartu zan kapituluak ataltxoetan partitze-
ko era, baiña ikusten denez, bera ez zan moda berri ortara jarri. 

Beti komeni da xehetasun auen berri jakitea. Exegesiak ain-
beste korapillo eta mataza baditu, oetatik asko lengo idazkera 
moldetik eldu dira. Koma an jarri, emen jarri, askotan naikoa 
da hori pasarte guztiari sentidua aldatzeko. 

Eskuz egindako kopia zahar zaharretara jo bear dugu, ba, 
nai ta nai ez, egilleen autografuak galdu diren ezkero. Eskuzko 
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kopia oiek, berriz, izugarri ugariak dira. Ez dago munduan beste 
libururik orrenbeste aldiz argitaratu eta kopiatu izan denik, naiz 
eskuz naiz inprentaz, nola Testamentu Berria; eta onen urrengo, 
Testamentu Zaharra. Pillo galanta osatzen dute guganaiño iritxi 
diren ebanjelioetako esku idatziek (hori griegoz idatzirik dau-
denekin ari gerala). 2.500 etik gora bai. 

Baiña esku idatzi oietan ageri den testua ez da erabatekoa, 
eta osoki berdiña. Jakiña, kopiatzaille bakoitzak, naiz eta gogo 
eta arreta aundienaz bere lanean saiatu, beti egin oi ditu utsen 
batzuk. Gero arengandik kopiatu duenak, arenak eta bereak sar-
tzen ditu, eta poliki poliki makurrak ugarituaz dijoaz. Batzuetan 
berariaz eta apropos egindako aldaketak ere gertatu izan dira: 
itz bat beste baten ordez sartu, pusketa bat kendu, ta abar. Zen-
bat eta kopia geiago egon, ainbat eta ugariagoak dira onelako 
itz-aldatuak (varianteak). Baten batek eean izan du Testamentu 
Berrian itz-aldatu geiago dagoela, itzak baiño; eta egia. Testamen-
tu Berri osoak ozta ozta izango ditu 150.000 itz; itz-aldatuak, 
berriz, 250.000 raiño igotzen omen dira (2). 

Onelako oian beltzean ba ote da posible argia billatzerik? 
Esan nai dut: ainbeste varianteen artean, nola molda gindezke 
testu jatorra, lehenbizikoa ta asierakoa zein den jakiteko? Ain-
beste kopia, eta ainbeete makur eta aldaketen ondoren! Eta ala 
ere, esku idatzien ugaritasunak kalte ere bai, baiña mesede ere 
mesede galanta egiten digu. Zenbat eta kopia geiago, ainbat eta 
aldaketa geiago: alde ortatik kalte. Baiña bestetik: zenbat eta 
kopia geiago, ainbat eta teetigu geiago; beraz, lagun geiago, oiei 
galde egiteko; bide geiago, lehenbiziko testu jatorra zein ote zen 
billatzeko. Antziñako liburu bat kopia bakar baten bidez eldu 
bazaigu, ez dugu kopia orren testua dagoen dagoenean artzea bes-
te biderik; baiña kopiak ugari direnean, laguntasun ederra ema-
ten digute asierko tesua zein ote zen jakiteko. Eta ontan aparte-
koa da Testamentu Berriak duen ugritasuna. 

(2) Leal, Valor historico de los Evangelios, 168 or. 
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Lan auetan dabiltzanek esku-idatziak familiatan mordoska-
tzen dituzte: ba dakite, alegia, zein den guraso ta zein ume. 
Orrela, azkenik, kontuan euki bear diren esku idatziak buru na-
gusi batzuetara biltzen dituzte. Gaiñera, itz-aldaturik geienak 
utsak dira, kopiatzailleari uete gabe itzuri oi zaizkion makurrak, 
eta ezagutzen errazak direnak. Ba dira lege jakin batzuk itz-al-
datu eta makur oien sustraiak billatzeko, eta bi edo iru irakurtze 
ezberdiflen artean zaharrena ta jatorrena zein den erabakitzeko. 
Argibide oiezaz baliaturik, egin oi dira Testamentu Berriaren 
kritiko edizioak, jatorren dirudien testua gaiñ-aldean emanez, eta 
orrialde-azpian varianteak jarriaz. Ezaguna da, esate baterako, 
Nestle-ren edizioa, eta Espaiñian Aita Bover-ek egin zuena (3). 
Kritiko edizio oiek, naiz katoliku, naiz razionalista, naiz protes-
tante izan beroien egillea, testu berdintsua ematen digute. Orrek 
esan nai du Testamentu Berriko parterik geiena oeo seguru da-
goela finkatua, eta dudak dauden tokiak oso gutxi direla. Eta 
geienetan, dudazko toki oiek ajola txikiko pasarte batzuetau 
aurkitzen dira. 

Baifla, jakiña, onako au ere esan bear da: kritiko edizio oiek 
ematen diguten testua kodize zaharrenetatik artua dago. Eta ko-
dizerik zaharrenak IV gn. mendekoak dira. Zaharragorik ez da-
go. Gauza onen arrazoia gorago emana izan da: mende orretan 
asi zirelako abereen larruakin egindako orrietan idazten. Idazki 
oiek iraunkorrak dira oso, sendoak, eta orregatik gure egunotara 
arte eldu zaizkigu. IV gn. mendea baiño lehenago, ordea, deus 
guti aurkitzen da: papiro batzuen pusketak besterik ez. 

Orain, bada: Nola jakin genezake lehenbiziko mendetik IV 
garrenera bitartean, ebanjelioen testua ez zela aldatu edo erabat 
nahastu? Nola jakin genezake, guk orain XX gn. mendean ira-
kurtzen ditugun ebanjelioak jatorrak direla, au da, Mateo, Mar-
koe, Lukas eta Joanek egindako liburuak eta guk orain aien ize-
narekin ezagutzen ditugunak, gauza bat eta bera direla? Leial-

(3) Novi Testamenti Biblia graeca et latina critico apparatu aucta, Ma-
triti 1943. 
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tasun osoz aitortu bear da guk ezin dugula gaur aien liburuak 
osatu ipi-apa guztietan, aien autografuak galdu edo desegin zi-
ren ezkero; baiña mamiz eta muiñez gauza bera direla gure eban-
jelioak eta egille zahar aiek egin zituztenak, hori bai, froga eta 
egizta diteke, eta gure xederako aski dugu orrekin. 

Nola froga diteke hori, ordea? Kodizerik zaharrenak (adibi-
dez, Sinaitikua eta Vatikanua), IV gn. mendekoak dira. Ordura 
arteko kontua erraza da egiten. Irakurri kodize zahar zaharre-
nen testua, eta guk orain darabilguna, eta garbi ikusten da berdi-
ñak direla. Baiña IV gn. gizalditik lehenbizikora nola egin jau-
zia? Eta bitarte ortan gure liburuak ez zirela erabat nahastu eta 
lardazkatu, nola erakutsi? II gn. eta III gn. mendeko esku idaz-
kirik ezpaitago (salbu papiru puxka batzuk). Ala ta guztiz ere, ba 
ditugu bi bide —zearkakoak, hori bai, baiña oso seguruak—, 
antziñatasun ortaraiño eltzeko: itzulpenen bidea, eta gizaldi oieta-
ko idazleetan aurkitzen diren zita edo aipamenen bidea. 

Izan ere, ebanjelioak, egin, griegoz egin ziran. Baiña II gn. 
mendean griegotik beete zenbait izkuntzetara itzuli ziran: ots, 
Siriako izkuntzara eta Iatiñera. Obeki esateko, bi itzulpen egin 
ziran latiñera: bata Italian (Itala vetus), bestea iparraldeko Afri-
kan (Afra). Iru itzulpen auen testua ezaguna zaigu. Itzulpen oie-
tan ageri den testua, bada, eta gaurko gure ebanjelioetan irakur-
tzen dena, gauza bera da. Beraz, orrek esan nai du gure eban-
jelioak eta II gn. mendekoak berdintsuak direla, oietatik egin 
baitziren itzulpenok. 

Gaiñera, II gn. eta III gn. mendean kristau idazle mordoa 
izandu zan, eta oien lanak (asko beintzat) ezagunak dira gaur 
ere. Ona emen idazle oien izenak (printzipalenak bakarrik aipa-
tzeko): San Justino, San Ireneo, Tertuliano, Hipolito, Alejandria-
ko Klemente, Origenes, San Zipriano, ta abar. Oien liburuetan, 
bada, maiz aurkitzen dira Ebanjelioetatik artutako pasarteak. 
Liburu oietan datozten ebanjelioko pasarteok bildu, eta bilduma 
orrekin bakarrik ia Ebanjelio berri bat egin diteke. Lau Eban-
jelioak oso osorik osa ditezkela esatea geiegi esatea litzake, baiña 
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geiena bai. Eta idazle oiek beren aipamen oietan eskeintzen diz-
kiguten ebanjelioetako pasarteak artu, eta gure gaurko ebanje-
lioetan datoztenekin berdinkaratu, eta gauza bera direla bistan 
da. Idazle oiek, ordea, nora jo zuten pasarte oien aipamenak 
egiterakoan? Beren garaian erabiltzen ziren ebanjelioetara, noski, 
II gn. eta III gn. mendeko kopietara (aozko katekesira ere jo 
zezaketen noizbait). Beraz, orduko eta egungo gure ebanjelioak 
berdiñak direla garbi ateratzen da ortik. 

Eta orrela kasik elduak gera egilleak bizi ziren denborara. 
Orduan (apostoluen garaian eta urrengo gizaldian), bai aposto-
luek, eta bai gaiñerako eliz-agintariek ere, kontu aundia ipin-
tzen zuten Jeeusen dotriña eta oroigarriak kutsatu eta nahastu gabe 
gorde zitezen. Eta bein aleak mundu guztian zabaldu ezkero, 
naiz ta baten batek an zerbait eartu, kendu edo aldatu nai izan, 
ez zan erraz hori egitea, ez zan posible denei ziria sartzea. Bi 
edo iru aletan sasipasarteok sartuagatik. nola beste guztiei arra— 
razi? 

Hori gora behera, ba dira, bai, eztabaidak testu bakan ba-
tzuen gaiñean, alako kodizean bai eta beste orretan ez datozte-
lako, edo onek onela eta besteak beste erara dakarzkialako*. Gu 
ez gera emen puntu berezi oitan sartuko. Beherago, gaiak eska-
tzen digun neurrian, testu auziok aipatu bearra izango da gero 
ere. Orain, bukaera eta ondore bezala, au utzi dezakegu finka-
turik: Emezortzi mende igaro da. Mende illara luze ortan eban-
jelioak eskuz esku guganaiño eldu dira. Eta guk fidantzia osoa-
rekin ar dezakegu ebanjelio oien testua; jatorra eta segurua de-
lako fidantziarekin. Ba dakigu, alegia, lehenbiziko egilleek ida-
tzi zutena eta guk gaur irakurtzen duguna gauza bera dela. Ma-
miz, beintzat (4). 

(4) Ikus J.R. Scheifler, S.J. Asi nacieron los Evangelios. Cap. I. Hacia 
el texto original de los Evangelios; Bilbao 1964. 
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LAU EBANJELIOAK: KONDAIRATASUN AUZIA 

Ba dakigu onezkero lau ebanjelioak noiz eta nork egiñak 
diren. Liburu oien testua kutsatu gabe gure eskuetara eldu dela, 
hori ere ikusi dugu. Baiña guzti hori jakinda gero, beste iru-
garren galdera bat gelditzen da oraindio zutik eta erantzun eske: 
Zer siñiste eman bear zaie liburu auei? Benetazko kondaira ote 
da beroietan kontatzen zaiguna? An datozten gauzak ziñez eta 
benetan gertatuak ote dira, eta gertatu ziren bezala ote daude 
kontatuak? Au da irugarren pontua, eta agi denez, ajola aundi-
koa, liburu auen historkio balioa neurtze orduan. 

Izan ere, gure ebanjelioetan Jesusen bizitzari buruz berriak 
eta xehetasunak ematen dira. Jeeusen biografia ttipi bat da an 
datorrena. Ttipi eta laburra, nai baduzu, baiña ala ere, bere la-
burrean, gertaera zeatz asko, erakutsi eta itzaldi franko dakarre-
na. Jesusen irudia osatzeko, ba da an albiste-pillo dexente xama-
rra. Berri-emaleak, gaiñera, ez dira nornaitzuk: bi, Jesusekin 
berarekin bizi izandakoak, aren Apostoluak, gertaera oien tes-
tigu eta ikusle izandakoak; beste biak, testigu ez, baiña bai Jesus 
ezagutu zutenekin ar-emana izandakoak, eta oiengandik berriak 
artu ondoren idatzi zutenak. 

Beraz, Jesusen biografia bat eman nai digute ebanjelistek. 
Eta biografia hori idatzi dutenak, Jesusen beraren kidekoak dira, 
aren garaikoak. Ez da beste ainbeste gertatzen beste erlijio ba-
tzuen sortzailleekin. Buda edo Zoroastro, esate baterako, zer-no-



100 SEIGABREN KAPITUsLUA 

lakoak izan ziren jakiteko, ez dugu olako berri freskorik. Oiei bu-
ruz eldu zaizkigun albisteak oso astanduak daude beroiengandik, 
bai aldian eta bai aldean ere. Noizbait bizi izandu zirela, eta 
gutxi gora behera zein mendetan sortu eta il ziren ere garbi xa-
mar atera diteke, baiña ortik kanpora deus guti. 

Jesusi buruz, ordea, albiste oso urbillak eta zeatzak dauz-
kagu. Eta albiste oiek aren lagun mami izandakoek emanak dira. 

Beste aldetik, biagrafia ortan Jeeusek egindako mirakuilu 
zeatz asko dator. Au da Jesusen bizitzako beste alderdi bat, oso 
oargarria eta nabaria: mirakuilu egille izatea. Olakorik ere ez 
dugu ikusten beste erlijio aundi batzuen asieran; ez Mani eta 
ez Mahoma ere ez ziran jend'artean mirarigille bezala azaldu. 
J esukristoren bizitzan aldiz, mirakuiluak ez dira axaleko zerbait. 
Ebanjelioen mamiari dagokion zerbait dira. 

Eta mirakuilu oiek ba dute sentidu bat, asmo eta xede bat 
jakiña. Bera zer den eta nor den guri erakusteko, mirakuilu oiek 
frogantzak bezala, eeiñaleak bezala ematen dira. 

Kate bat iru eraztunekin 

Beraz, eta laburzki, iru puntu auetan sar diteke guztia: 
1 Jesusi buruz dakizkigun berriak oso zeatzak dira eta urbil-ur-
billak. Berri emaleak, aren garaikoak, aren lagun izandakoak edo 
lagun izandakoetatik ikasi ondoren idatzi dutenak. 2 Berri ema-
le oiek ematen dizkiguten berrien artean, mirakuiluekin topo egi-
ten dugu. 3. Eta irugarren, mirakuilu oiek Jesus zer den eta nor 
den frogatzeko egiñak izan dira. Beroien bitartez agertzera ema-
ten da Jesus dela Jainkoak mundura bidali duen bere Mandata-
ria, eta are Jainkoaren Seme bakarra ere. 

Lehenbiziko puntutik bigarrenera, eta bigarrenetik irugarre-
nera igarotzea, igarri gabe eta berez bezala egiten duzu. Eban-
jelioak irakurtzen ari den irakurlea, lehenbiziko pontua onar-
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tzen baldin badu, ezarian-ezarian bigarrena onartzera dator, eta 
azkenik baita irugarrena ere, baldin iru eraztun oietatik bat aus-
teko modurik aurkitzen ezpadu. Katea austen ezpada, irakurleak 
logikaren arauaz ez du Jesusen erlijioa beretakotu eta onartu 
beete biderik. Eta ain zuzen, auxe da Ebanjelioen xedea, elbu-
raa, ebanjelista batek agerriz aitortu duen bezala: "Gauza auek 
ontarakoxe idatzi izan dira: zuek siñistu dezazuten Jesus de-
la Kristoa, Jaungoikoaren Semea; eta orrela siñistuaz, berorren 
izenean betiko bizitza izan dezazuten" (Jo 20, 31). 

Jesusen bizitzari buruz mendeetan zear egin izan diren az-
terketak nola edo ala iru pontu oiekin dute zer-ikusi. Ebanje-
lioei egin izan zaizkien eraso guzti guztiak ere, iru eraztun oien 
sendoa frogatzeko egin izan dira. Gaur auirreko eraztuna ausl 
naiez, biar bigarrena eta etzi iragarrena, baiña mendeetan zear 
gertatu diren astiñaldi eta iñarroeiak, ebanjelioen sail ontan, be-
ti pontu auen inguruan dabiltza (1). 

Testiguari eskatu bear zaizkion doaiak 

Ba dira, noski, lege jakin batzuk, baldintza orokar batzuk, 
gizonak nunai eta noiznai gordetzen dituenak, eta Iege oien arau-
ra onartzen ditu ark testigu baten aitorrak eta lekukotasunak. Le-
ge oiek dira Kondairaren oiñarriak. Guk ikusi ez ditugun gertae-
rak egiatzat artzen ditugu, noiz eta testiguak edo berri emaleak 
baldinkizun oiek betetzen dituen. Eta zein dira baldinkizun oiek? 
Beste itz batzuez esateko: Testigu batek, berri emale batek, bere 
esanetan edo kontakizunetan siñestea eman dakion, zer nolako 
doaiez ornitua bear du egon? Bai Kondairan, bai auzietan, bait 
egunoroko jardun arruntean, ba dira lege batzuk, beti berberak, 
eta gizonak, Iege oien araura, siñestea eman edo ukatu oi du. 

Lege oiek, onako auek dira. Testigu bati, mintzo den gau-
zaren gaiñean siñestea eman dakion, bi doai auek eskatzen zaiz-

(1) Ikus Ricciotti, Vida de Jesucristo, n. 194-195, 200 or. 
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kio betiere: 1 Aurrena, jakitea: ia gauza ortan jakitun ote den 
Urrutiko gertaera edo presuna baten gaiñean mintzo zaigunari 
(eta emen urrutikoa zaigu, bai denboraz eta bai geografiaz ere), 
siñestea eman baiño lehen eskatzen zaio ia bere sujeta orren be-
rri dakien. Gertaera baten ikusle eta entzule urbilla izan denak ba 
du, noski, alde ontatik beintzat, siñistua izateko bear den aurre-
neko baldintza hori. Presuna bat ezagutu izan duenak, berare-
kin bizi izan denak, aren lagun arrunta eta adiskide miña izan 
denak, artaz mintzatzen denean ba daki zer ari den, berri zea-
tzak eta jatorrak eman ditzazke. Beraz, aparteko balioa eman da-
kioke alakoaren aitorrari. 

2 Baiña testiguak, naiz ta ondo jakin zer gertatu den eta 
nola gertatu den, egiaz ez, baiña gezurra esan dezake; edo gau-
za eetaldura batzuez apaindua eta aldatua konta dezake, bearba-
da konturatu ere gabe. Kennedy-ren iltzaillea zein izan zen ja-
kiteko, Batzorde bat izendatu zan Ipar-Amerikan. Batzorde orrek 
eman zuen bere epaia; baiña epai oni denek ez diote siñeste eman. 
Testiguak, aitorrak, salakuntzak eundaka ta millaka pillatuko zi-
ran: onek baieztu, besteak gezurtatu, nori siñistu? Gizonak, egia 
estaltzeko zio edo interesen bat ez daukanean, egia esan oi du, 
egia du lege; baiña anitzetan egia gordetzera daramaten zio ba-
tzuk ere izaten dira, agiriak edo estaliak. Orregatik, jakiteaz gai-
ñera, beete doai bat, bigarren baldinkizun bat eskatzen zaio tes-
tiguari, aitor emaleari: egiatasuna, alegia. Baita onako au ere 
gerta ditekena da: mundu giro berezi baten barruan bizi dena, 
ia oartu ere gabe, gertaerak gutxi asko aldatuak, urreztatuak, men-
talidade edo buru kategori berezi batzuekin jantziak guri ema-
tea. 

Orian, bada, eta lege oien araura, ebanjelioen egilleei siñes-
tea eman bear ote zaie? Bai ala ez? 

Gure ebanjelistek beren sujeta jakin ba zekitela bistan da. 
Gorago ikusi dugun bezala, bi beintzat (Mateo eta Joan), Je-
susen lagun, jarraitzaille eta are apostolu ere izandu baitziren; 
beraz, Jesusen berri ongi zekitenak, aren bizitzako gertaerak be-



LAU EBANJELIOAK: KONDAIRATASUN AUZIA 1 0 3 

ren begiez ikusi eta aren itzaldietako esanak beren belarriez en-
tzundakoak. 

San Markos eta San Lukas 

Beste biak (Markos eta Lukas) ez dira, ez, Jesusekin ibilli-
takoak. Markos, dakigunez, Jerusalenen jaio eta azitakoa zan. 
etxe on batetako semea. Pasioko kondairan ba dakar Markosek 
xehetasun bat oso bitxia, beste iñork ez dakarrena. Jeeus preso 
artu eta lotuta zeramatenean gertatua: "Eta mutil gazte batek ja-
rraitzen zion, maindira bat beste jantzirik soiñean ez zeukala: eta 
eskua bota zioten. Arek, orduan, maindira utzi ta narru-gorri-
tan aldegin zien" (Mk 14, 51-52). Adierazle geientsuenek uste 
izan dute Markos berbera dela mutil gazte au. Lotan zegoela, gau 
artako iskanbillaz esnatu eta ostearen atzetik ikusmiran joango 
zan. Nolanai den dela, Markos ez zan Jesusekin ibilli, eta diru-
dianez gaztetxoa zan orduan. Gero, berriz, aren familia oso goiz 
kristautu zan, eta aren etxean biltzen ziran Jerusalengo kris-
tauak (Ikus Act 12, 12). Markos bera, Bernabe (osaba zuen au) 
eta Paulo Apostoluekin ibilli zan aurrena (Ikus Act 13, 13; 15, 
37-38); eta gero Pedrorekin (Ikus 1 Pt 5, 13), onen idazkari, 
itzulari eta Iaguntzaille bezala. Eliz idazle zaharren aitorrek dio-
tenez, San Pedrok egindako predikuak jaso zituen Markosek be-
re ebanjelioan. Beraz, iturri onetik artu zituen gaiak, eta Je-
susen berriak jakiteko adiñik eta erarik onenean zegoen. 

Lukas da ebanjelisten artean judu edo israeldarra ez den ba-
karra. Onek ez zuen bat ere artu emanik izan Jesusekin, baiña 
bai Apostoluekin eta Jesus ezagutu zutenen gizaldikoekin. Bere 
ebanjelioari jarri dion itzaurretxoan ara zer esaten digun: "dan 
danak asieratik miatuta gero" egin duela bere lana (Lk 1, 3). Ba-
tez ere, "itzaren zerbitzari" direnak (au da, Apostoluak) artu di-
tu iturburutzat. Lukas, San Pauloren laguntzaille izandu zan; eta 
Paulo bi urtez Zesarean preso egon zen denboran (Ikus Act 24, 
27), Lukas an ingurumarian ibilliko zan. Orduan izan zuen Lu-
kasek Palestinako lurralde txikia inguratzeko egokiera; eta segu-
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ru asko, Jesusen lagun eta dizipulu izandakoen talderia ere or-
duantxe ezagutuko zuen. Jesusen Ama bera ere ezagut zezaken, 
noski. Lukas da, ebanjelista guztien artean, Jesueen sorrera, jaio-
tza eta aurtzaroko berri geien ematen diguna. Eta aurtzaroko ger-
taera oiek kontatzean, bi aldiz egiten du onako oarpen au: "Ma-
riak, berriz, gorde egiten zituen esan auek denok, gorde eta bere 
biotzean ausnartu" (Lk 2, 19); "Jesusen Amak, berriz, biotzean 
gordetzen zituen esan auek denok" (Lk 2, 51). Batek baiño geia-
go uste izan du oarpen oien bidez Lukasek bere iturria salatu 
nai izan digula; leku oietan kontatzen diren gauzak zeiñen ao-
tik jakin zituen adierazi digula, alegia. 

Jakitearen aldetik ez dago, ba, zer esanik. Jesueen bizitza-
ko gertaerak, gaiñera (bizitza ageriko gertaerak, beiñepein), be-
re egitez eta izatez ots aundikoak dira, erraz ikusi eta jakin di 
tezkenak. Ez dira ezkutuan edo ixillean gertatuak. Ebanjelistek 
idatzi zuten garaian (batez ere iru sinoptikuak idatzi ziren ga-
raian) urbillak ziran, gertatu-berriak. 

Testiguaren beste doaia: Egiatasuna 

Baiña testiguari beste doai bat ere eskatzen zaio, jakiteaz 
landara: egiatasuna. Naiz ta gauzen egia ondo jakin, egiaren or-
dez gezurra edo falseria ez ote digute sartu, gero, ebanjelistek? 
Nola izan genezake segurantza, kasu ontan ez dela orrelakorik 
gertatu? 

Gizonak —gorago esan degu—, egia du lege, eta ez oi du 
gezurrik esan interes batek edo etekin batek artaratzen ezpadu. 
Eta gure ebanjelisten kasuan ez da orrelako interesik iñundik 
ere nabari. Ebanjelioetako kontakizunak gezurrak baldin balira, 
gezur oiek asmatzetik eta kontatzetik, zer probexu letorkieke egi-
lleei? Diru-goseak, ohore ametsak edo, labur, mundu ontako atse-
gin eta ondasunen gutiziak gidatzen du gizona eta gezurra esau 
bearrean jartzen. Baiña Jeeusen historia dagoen bezala idaztetik 
ezin itxaron zezaketen deus olakorik. Aitzitik, bistan zegoen zer 
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etorri ziteken eta zer etorri zitzaien. Judu erritik gorrotoa eta erra, 
eta erromatarren aldetik berdin: persekuziorik Iatzenak. 

Izandu zan XVIII gn. mendean Reimar izeneko idazle eza-
gun bat. Aren iduriz, ebanjelioak ez dira, berariaz eta apropos 
asmatutako gezurren bilduma bat baizik. Baiña kristau erlijioaren 
sorrera eta asierak zerbait aztertu dituztenen artean esplikazio 
hori bein betiko zapuztua gelditu da. Kristau iturriak lartxo eza-
gutzen ditugu; berariaz asmatutako gezurren hipotesi hori ez da 
iturri oien jiteaz konpontzen. Gaiñera, kasu ontan, gezurra ba ote 
zan posible gero? Jesusen bizitza, eta Jesusen bizitzako gertae-
rak, bere izatez eta egitez, agerikoak ziran, publikuak, ots aun-
dikoak, denen bistan gertatuak. Alakorik ezpazan gertatu, oso 
erraza zan libura oietako esanak gezurtatzea. Izan ere, kidekoak 
bizi diren bitartean, gauzak nola izan diren ondo dakitenen ar-
tean, nola zabal ditezke orrelako gezurrak? An ziran, Jesusen 
lurrean bertan, onen erritarrak, onen gizaldikoak, hori gezurra 
balitz errazki froga eta arbuia zezaketenak. Eta lehenbiziko kris-
tauak, dakigun bezala, Jesueen erritarrak izan ziran; andik ilki 
zan krietautasuna. Apostoluak, juduak ziran, eta lehenbiziko Eli 
za, Jerasalengoa izan zan. Erlijio berriaren etsairik itsuenak ere 
angoak ziran, noski: agintari, apaiz nagusi ta abar, baiña hori 
beste kontu bat da, eta aien etsaitasunak ba ditu bere zioak. Etsai 
oiek ez zituzten Jesusen bizitzako gertaera aundiak sekula ukatu. 
Aren mirakuiluak engaiñuz edo deabraaren laguntzaz egiñak zi-
rela esan, hori bai, baiña hori berori zer da, gauza oiek gerta-
tuak direla bere modura aitortzea baizik? 

Orduko mundu-giroa zeiñen 
zeazki azaldu diguten 

Ebanjelistek gauzen egiari leialtaeuna gorde diotela jakite-
ko, ba dugu beste bide egoki bat. Garai artako kondaira beste 
iturri askotatik ere ezaguna zaigu. Ba dakizkigu, noski, erresu-
men gora beherak, jendearen oiturak, bizi-moldea, usteak eta 
abar nolakoak ziran. Flavio Josefok eto Filonek, batez ere, xehe-
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tasun asko utzi digute Jesusen lurraldearen orduko egoeraz, eta 
oiek eta Ebanjelioak alkarren parean jarri ezkero, azkeneko auek 
zeatz eta egiati frogatzen dira. 

70 gn. urtean judutarren erresuma hura kraskatu eta ondatu 
egin zan betiko. Erromatarrak urte ortan eu ta gar sartu ziran 
Jerusalenen, iria desegin eta tenploa erre egin zuten; bizirik gel-
ditu ziren juduak, gatibu artuak eta sakabanatuak izan ziran. Be-
raz, Jesusen biziaroko gauzen egoera eta antolamendua, bein be-
tiko bukatu zan zorigaiztoko gerra arekin. Ebanjelioek, zeazta-
sun arrigarri batekin begietaratzen digute gizarte hura, bizi mol-
de hura. Gerrate hura sortu baiño berrogei urte lehenago Israelen 
egiten zena, alegia. 

Lehen-mendeko bigarren laurdenean gaude. Palestinako mun-
du txikia, bere oiturekin, kezkekin, alderdi edo partiduekin, 
hori da ebanjelioetan ageri dena. Sinedrioak aginte aundia du 
oraindik: ba du sinagogatik egozteko eskubide eta errudunak zi-
gortzeko botere. Apez Nagusien aldaketak Agriparen eta Erro-
mako gobernarien eskuetan, oraindik ez dira asi. Alderdiak, bai, 
or dabiltza zein geiagoka: eaduzeo arroak, fariseo jainkotiarrak; 
Herodestarrak: "eguzkia nora, zapiak ara" egin zaleak; eta bai 
zelotak, abertzale amorratuak ere. Baiña oraindik ez dira jaiki 
bata bestearen aurka, gizaldi orren berorren irugarren laurdenean 
egin zuten bezala. Estremistak, "edo dena edo deus ez" diotenak, 
ba ziran, bai, baiña indar txikia zuten, noski. Jerusalengo ten-
ploan elizkizunak, sakrifizioak ospetsuki egiten ziran, festak ar-
duraz zaitzen ziran, kultuaren aldeko pagakizunak txintxo biltzen 
ziran. Jai-eguna —larunbata, alegia— jai egin bear dela ta, geie-
gikeria asko irakasten eta egiten zan. Moiseren legeak eskatzen 
duen garbitasun legezko hura ez galtzeagatik, makiña bat kome-
ri eta xelebrekeria egin oi zan. Plazen erdian jainkotiar aiek 
otoizka aritzea, beren soiñekoen ertzak edo filakteriak ahalik eta 
luzeen eta zabalen erakustea, ikuskizun arrunta zan. Eekribek 
eta irakasleek berebiziko aginte aundia dute, patxaran daude 
Moiseren aulkian eserita. Gizarte hura ez dago oraindik erio-gai-
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tzak joa. Judaismua zutik eta osasun onez ageri zaigu. Bai, lehen 
mendeko bigarren laurdena dugu begien aurrean (2). 

Harnack jaunak esan izan duenez, Ebanjelioetan zera aurki-
tzen dugu: kristautasunaren lur-maillarik zaharrena. Lurrean geo-
loguek mailla bereziak nabaritzen dituzte, bata bestearen gain pi-
Uatuta, zaharrena azpian, berriena azalean, eta tartean tartekoak, 
bakoitzak bere aroko markak adierazten dituela. Antzera gertatu 
oi da kondairako mobimenduekin ere: or ere ba dira mailla eta 
aro bereziak. Ebanjelioetan, bada, kristautasunaren arorik zaha-
rrena aurkitzen dugu: ots, "periodo paleontologico" delako hori. 
Urte-mugari bagagozkio, ordea, ez dira ain zaharrak. Esate ba-
terako, San Pauloren idazkietan ba dira batzuk ebanjelio sinopti-
kuak bezin zaharrak edo bearbada zaharragoak. Baiña ala ta guz-
tiz ere, gaietan, pentsakeran ta abar, zahar kutsu geiago nabari da 
ebanjelioetan. Ebanjelioak idatzi ziren urte aietan, teologia sa-
kon eta goratu bat sortzen ari zan Kristoren inguruan: San Pau-
loren kartetan agiri dena, alegia. Ebanjelioetan, berriz, ez da 
teologia orren arrastorik somatzen. An dena da bakun: Jesusen 
itzaldietako alegiak eta erakutsiak, fariseoekin izaten zituen se-
sioak, Berak egindako mirakuiluak: labur, aren bizitzako pasa-
dizuak, eta deus ez geiago. 

Ba da pekatu ezagun bat, kondairagilleak maiz egin oi du-
tena. Guk orain gure garaian darabilzkigun kezka, asmo eta us-
teak beste gizaldietara edo beste mendeetako gizonetara aldatu o/ 
ditugu, askotan konturatu ere gabe eta borondaterik onenakin, 
baiña ebanjelistek ez dute orrelakorik egin. Jesusen esanak eta 
gertaerak arretaz jaso eta zeaztasunik aundienaz kontatzea, hori 
da aien ardura eta asmo bakarra. Aien garaian kristau teologiak 
iritxi zuen adiña eta edadura ez da ebanjelioetan somatzen. Esan 
dugunez, an dena da bakun, dena asiera-arokoa. Eta au frogan-
tza aundia da aien alde. 

(2) Ikus Grandmaison, Jesucristo. Cap. II Las Fuentes Cristianas, 85 or. 
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Fedearentzat traba direnak 
ez dituzte ixiltzen 

Jendea federa erakartzeko mesede ez, baiña kalte edo bein-
tzat traba izan zitezken xehetasunak ere ez dituzte ixiltzen. Adi-
bidez, Jesusen larrialdia Geteemaniko baratzean, Nazaretera joan 
zenean an ez zuela ia bat ere mirakuilurik egin, eta ezin egin 
zezakela, gaiñera. Herodesen eskuetan ez erortzeagatik, igesari 
eman ziola, ta abar. 

Amabi Apostoluak berak ere, etengabe aren ondoan zebiltza-
nak, nola azaltzen zaizkigu ebanjelioetan? Motzak, amutsak, Je-
susen eskolan aurrerapen txikia egiñak. Ba zituzten buruan amai-
ka amets zoro Mesiari buruz, eta Jesusen bide otxana ez zitzaien 
kaekoan sartzen. Guzti hori ala zan zela jakinda ere, zergatik 
edo zertarako jarri gauza oiek ebanjelioetan? Kontakizun oiek 
ez ote ziran apostoluentzat lotsagarri? Ez al zen egokiago izango 
asieratik Maisuaren dizipulu kartsu eta azkarrak izan zirela esa-
tea? Baiña ebanjelistak ez ziran tentazio orretan erori. Gauzak 
gertatu bezala kontatzera lotu zirelako, noski. Eta amabi aposto-
luetatik batek bere Maisua saldu zuela! Lotsagarriagorik! Baiña 
ala izan zan, eta ala esaten dute. Gauza auek ez dira, ez, asma-
tuak. Gauza aematuek beste itxura bat, beste tankera eta egitura 
bat izan oi dute (3). 

Bultmann-en eskola 

1941 gn. urtean Rudolf Bultmann jaunak itzaldi zaratatsu 
bat egin zuen Marburgoko Universidadean. Teologiak aro berri 
ontan artu bear lituzken zuzenbide edo joera nagusiez mintzatu 
zan. Eta arrezkero jo ta ke leiatu da bidegintza berri ortan. 
Bultmann protestantea da, baiña ark sortutako abiaduraren txi-
pristiñak kaolikuen artean ere nabari dira noizbait. Beste aldetik, 

(3) Ikus Felder (Hñarino), Jesiis de Nazaret, Buenos Aires 1949; 36 or. 
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onako au ere esan bear da: protestanteen artean asko direla bide 
berri orren kontra azaldu direnak. 

Desmitifikazioaren eskola edo teoria deritzaio Bultmann-en 
bideari. Kristau erlijioa, eta bereziki Testamentu Berria, mitu 
guztietatik garbitu, soildu bear dela dio Bultmann-ek, eta ortik 
datorkio izena teoria edo eskola oni. Bultmann-ek siñisten du, bai, 
Biblian eta Kristoren erlijioan Jainkoaren berriona aurkitzen 
dela; Jainkoak gizonari bialdu dion agerpen-itza Biblian dagoela 
gordea. Baiña Jainkoaren agerpen hori, berrion hori, Biblian 
ageri den bezala, antziñako usariora jantzirik dator. Garai aie-
tako gizonek burua mituz betea zeukaten; milla siñiskeria, pen-
tsakera eta uste oker onartzen zuten beren ezjakiñagatik. Izadiko 
jakintzak artean jaio gabe zeuden. Izadian gertatzen diren ger-
takari arrigarri askoren giltza, ezezaguna zan eta ulerteziña ordu-
ko jendearentzat, jakintza oien paltaz. Eta orduan zer egiten zu-
ten? Mundua, zerua, lurra, itxasoa eta inpernua dena jainkoez, 
deabruez, aingeruez eta mueta askotako iratxo edo jenioz bete, 
eta oien bidez gauzak nolabait esplikatu. Orain jakintzak bein 
betiko uxatu ditu siñiekeria oiek. Munduaren irudia, jakintzari 
eskerrak, zearo aldatu da. XX gn. mendeko gizonek eta Biblia 
idatzi zen garaikoek munduaren irudia erabat dute ez berdiña. 
Gaurko gizonak ezin ditu jasan, eta ez onartu, kristau berriona-
ren jazkera zahar oiek. Beraz, berrion hori salbatu nai bada. 
gaurko gizonentzat gai izango bada, soiñeko zahar oiek erantzi 
egin bear zaizkio. Kristau kerigma edo predikuaren bisaia, begi-
tartea, aldatu egin bear da, berritu,gaurko mendeak eskatzen 
duen erara egokitu. Aren muiña edo giarra gordetzen delarik, 
ala ere. 

Mitu-kentze ortan oso ikonoklasta azaldu zaigu Bultmann. 
Onen ustez, Universua erabat dago itxia, baitezpadako lege een-
do zorrotz batzuen menpean dabilla, eta Jainkoak berak ere ez 
du zirrikiturik mundu ontan bere eskua sartzeko. Beraz, mira-
kuilurik ez da egundaiño gertatu: oiek mituak besterik ez dira. 
Jesukristo, Jainkoaren Semea dela, mundu ontara etorri aurretik 
Jainkoagan bizi zela, mundu ontan mirakuiluak egin zituela, gu-
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rutzean il ondoren berriz ere piztu zela, ta abar: oiek denak 
mituak besterik ez Iirake. Kristau berrionetik kendu bear diren 
gauzak. 

Eta orduan, zer gelditzen da zutik, edo zer da Jesus, jaun 
orrentzat? Gizon soilla eta utsa, gurutzean josia izan zena. Jeeu-
sen eriotzean —ez dakigu nola edo zergatik— Jainkoak bere erru-
kia edo onginaia adierazi zigun gizonoi, eta hori da dena. Gai-
ñerako guztiak mituak omen dira, eta beraz, arbuiatzekoak (4). 

Bultmann-en uste-aburuez zerbait esan nai izate ezkero, aitor 
dezagun lehenik, eta gogo onez, aren teorian datzan egi-puska. 
Oso desberdiña da, dudarik gabe, guk XX gn. mendean dugun 
munduaren irudia eta beste aroetako gizonek buruan zutena. Aro 
aietako gizonek, beren ezjakiñez, edo izadiko jakintzak artean 
erne gabe zeudelako, uste oker asko zituzten, izadiko gertakari 
asko ez zekiten tajuz esplikatzen. Eta beren uetekizun oien arau-
ra, aien mintzatze moldeak eta aien siñiskera batzuk gaur egu-
nean gaindituak aurkitzen dira. Biblian ere, beste liburu zaha-
rretan bezala, mintzatze molde oien edo siñiskera oien oiartzuna 
dantzugu, noski. 

Baiña hori gogo onez aitortu ondoren, gaiñerakoan Bult-
mann-en teoria ez da razionalismu narras bat baizik. Bere au-
rretik izan diren razionalistekin ontan ez dator bat: aiek erabat ar-
buiatzen dute kristau fede osoa; onek, ostera, nai du kristau fe-
deari muiñean leial egon. Ortarako, kristautasunaren giarra edo 
gora behera guztia azi txatxar batera bildu nai du. Azi hori gor-
deaz, gaiñerako gauza guztiak berak ere arbuiatu egin ditu. Eta 
ikusi dugun bezala, kristau fedearen puntu nagusi denak edo ge-
ienak utzi ditu muin edo azi ortatik kanpora. Ez dago, ba, beste 
razionalistengandik ain urruti. 

(4) Ikus Hermann Lais, Problemas Actuales de la Apologetica, Barce-
lona 1958, 107. — Severiano Paramo, La Persona de Jesiis ante la critica Ii-
beral protestante y racionalista, Santander 1956, 139 or. — Heinrich Fries, 
Mitoi y Revelacion, Panorama de la Teologia Actual deritzaion liburuan, 20 or. 
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Razionalisten artean bat geiago dugu Bultmann, bere kris-
tau itxura hori gora behera. Izan ere, kristau fedeari muin guz-
tia ustu dio. Eta ukatze oien sustraia, erroa, berak diona ote da, 
gero? Izadiko jakintzek ziñez frogatu eta erakutsi ote dute iñoiz, 
mundu ontan Jainkoak ez duela bere ahala agertzeko biderik? 
Izadiko lege itsuek ez diotela, alegia, Ari zirrikiturik uzten bere 
eskua ager dezan? Mirakuiiuak ez direla posible, eta izadiko le-
ge jakiñen araura gertatzen ez den gertaerarik ezin ditekela 
onart? Jainkoaren Semea gizon egitea, eta Jainkoaren Seme gi-
zon egindako hori il ondoren berriz piztutzea, gauza guzti auek 
zozokeriak direla, giza-adimenduak ezin siñistuzkoak? Bai zera. 
Benetazko jakintzak ez du sekula orrelakorik frogatu, eta berak 
erabiltzen dituen metoduekin ezin dezake, gaiñera, olakorik fro-
ga, ezpaitira metodu oiek ortaraiño irixten. 

Aurre-iritzi bat, prejuizio bat, hori da ezezko guzti auen 
erroa. Aurre-iritzi hori oso zabaldua dago bazterretan, baiña ez 
da, ez, jakintzek ortaz ezer demonstratu dutelako. Eta Bultmann-
-en ustekizunek, oso zabaldurik dagoen aurre-iritzi edo siñiske-
ra hori dute beren oiñarri bakarra. 

Gaiñera, beiñolako gizonek izadiari buruzko gertakizun ba-
tzuetan uste oker batzuk izatea, zer ajola du orrek? Gizon aiek, 
gu bezalaxe, ez ote ziran adimendu eta zentzu on baten jabe? Ez 
ote zituzten begiak zuzen ikusteko, eta belarriak tajuz entzuteko? 
Beraz, aiek eman ziguten Iekukotasuna ez ote dugu aintzat artu 
bear, bearrezko doai eta baldinkizunez lagundua eta ornitua ba-
dator? Idazle zahar aien idazkiak argitzerakoan, kontuan euki 
bearko dira, hori bai, orduko pentsakera, mintzatze-moldeak, oi-
turak, idazkera-mueta bereziak ta abar, baiña guzti hori kon-
tuan izanda ere, aien lekukotasuna ezingo da osoki eta alde guz-
tiz arbuiatu. Aiek ere gizon baitziren, gu bezalaxe. Bestela kon-
daira guztia bearko genduke ukatu. 

* * * 

Esanak esan ondoren ere, ebanjelioen azken zola ez dugu 
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oraindik jo. Gure ebanjelioak ezpaitira beste liburuak be-
zala. Autore bat jartzen zazu idaztera, eta or dago liburua egi-
ña. Egilleak egille, ari galdetzen zaio liburuaren erantzukizun 
osoa. Baiña emen ez da ala. Gure ebanjelioak ez dira ondo kon-
prenditzen, eta oien balioa ere ez da ondo neurtzen, beroien BO-
rrera nola izan zen jakin arte. An eskiribuz ezarria izan den be-
rriona, lehenago aoz irakatsi zela jakin arte, alegia. Baiña ga-
rrantsi aundiko puntua da au, eta kapitulu berezia zor zaiona. 



ZAZPIGARREN KAPITULUA 

LAU EBANJELIOAK: SORRERA, LITERATUR-MUETA 
ETA ABAR 

Ibarretaren liburua 

Ba da liburu bat: "La Religion al alcance de todos". Egi-
Uea: R. H. de Ibarreta. Errepublikako garaian atera omen zan, 
eta iñoiz langilleei doarik banatu ere bai, fabrikaetatik irteke 
ran. Dena da eraso bortitz bat erlijioaren kontra. Erriak erlijio 
gauzetan izan oi duen eskola urriarekin ez da beti erraz erasa 
oien alderdi argala ikustea. Beete aldetik, bere arrazoiketak ear-
kor eta bizi daki azaltzen, ulerterraz eta artez, literaturkeri eta 
abstraktukerietan denbora galdu gabe. 

Onek zerbait esan nai du: ezin egon gindezkela lo. Gaur 
eguneon kristaua ezin egon diteke lasai, aurtzaroan ikasitako do-
triña apurrarekin. Bestela galdua eta saldua gertatuko da, bere 
fedearen kontu eman ezin da. 

Baiña goazen arira. Ibarretaren Iiburua aipatu badut, be-
ronen ataltxo bat emen sartzeagatik izan da. Berak emango di-
gu azalpen ontarako gaia. 

Ara atal hori: "Julio Zesaren kondairako berriak, esate ba-
terako, lau biografi diferenteetatik eldu balitzaizkigu. Liburu oie-
tatik bakoitzak bere egille berezia balu. Eta egille oietatik ba-
tek Bretaiña Andira egin zuen txangoaz deus ere esango ezpali-
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gu. Besteak au aipatu, eta Galiaren jabetzea ixilduko balu. Iru-
garrenak gertaera auek kontatuko balilu eta Ejiptoko egonaldia 
ixildu, eta beti ola, ezbai eta zalantzan egongo giñake, gertae-
ra oietatik zeintzuri eiñiste eman ez dakigula. Eta hori, gertaera 
auek denak arruntak eta mundu ontakoak direlarik. Zenbatenaz 
ez ditugu dudan jarri bearko mirari maillako gertaera batzuk, au-
tore batek kontatzen eta besteak gertaera ortaz tutik ez duela esa-
ten ikusten badugu? Arrigarri iruditzen bazaizu ere, hori da Je-
susen mirakuiluekin gertatzen dena" (1). 

Zer esan? Aitor dezagun garbiki. Olako gauzak gertatzen di-
ra, bai, gure ebanjelioetan. Baiña gauza oien sustraia eta arra-
zoia jakiteko, liburu auek zer tajuzkoak diren eta beroien sorre-
ra nola izan zen jakin bearra dago. Eta hori da, ain zuzen, emen 
azaldu nai genukena. 

Eta asteko: lau iturri berezi ditugu. Lau, baten ordez. Hori 
bentaja da, eta ez txikia, Jesusen presuna eta obra alderdi guz-
tietatik ezagutzeko. Orain, bentaja guztiak bezala, onek ere ba 
du bere alderdi txarra: guri buruausteak ematea. 

Iturri bat baizik ez dagoenean, ark diona artu, eta kito: ez 
dugu beete lanik. Emen, berriz, lau iturri berezi ditugu, lau kon-
dairagille. Lau liburu, eta beren artean beti bat ez datozenak. 

Klizaren lehenbiziko gizaldietatik ezagun da tentazio bat: 
lau ebanjelioak batera elkartzeko tentazioa. Dakigunez, Tazia-
nok egin zuen lehenbizikoz enseiu hori: lauretatik bat atera, bir-
-esanak, kontradizioak eta abar kenduaz. "Diatessaron" deitu zion 
bere liburuari. Orrela korapillo denak ebakitzen dira, eta orra 
dena argi eta dena xinple. Illungune guztiak uxatu. Baiña Eli-
zak ez zuen enseiu hori aintzat artu. Ebanjelioak diren bezala 
gorde nai ditu Elizak. Lau dira: beude laurak. Ba dituzte beren 
illunguneak: ez du ajola, diren bezala gorde bitez. 

(1) Ibarreta, o. cit., 40 or.; 1958-ko argitara aldia. 
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Ederki egiña. Lau dira? Ba gorde bitez laurak beren norta-
sun bereziarekin. Eta hori aberastasun bat da, noski. Lau iturri 
bereziekin obekiago zaitzen baita berri onaren sakon-luzea eta ai-
tzin-gibelen joritasuna, bat bakarrarekin baiño. Aberastasun orrek 
ba dituela, denbora berean, kalte batzuk ere? Bai, nai baduzu. 
Baiña on-gaitzen neurketa onetan, onak dira gaillen. Dena de-
la, lau izatetik eta diren bezala izatetik eldu zaizkigun korapi-
lloak eta buruausteak aztertu bear ditugu orain. Laburzki, jaki-
ña, emen ezpaitago gai oni edadura andiegia ematerik. 

Bultmann eta Formgeschichte eskola 

Joan deneko 25 urte ontan Bultmannek alako ondoez bat za-
baldu du bazterretan. Jaun orren iritzian, ebanjelioek, kondaira 
aldetik, ez lukete eiñisterik merezi. Balio txikia edo eskasa lu-
kete kondaira alde ortatik. Jesus esistitu zela, hori bai, baiña or-
tik aurrera guk ezin jakin genezake deus garbirik, Ebanjelioe-
tan datozen istorioak lehenbiziko kristauek amestuak eta asma-
tuak lirake. Lehenik aoz kontatuak eta gero liburu oietan eza-
rriak, baiña ezin gindezke oietaz fida. Au da Bultmannen abu-
rua. Alako leize bat ezartzen du ark Pazko aurreko eta Pazko 
ondoko aldiaren artean. Jesus Pazko egunez berpiztu zan. Bult-
mannek ez dizu aitortuko Jesus benetan berpiztu zenik; baiña 
bai aitortzen du Jesueen dizipuluek hori siñistu zutela. Eta si-
ñismen ortatik sortu zela erlijo berria —ots, kristau erlijioa—: 
baita hori ere garbi aitortzen dizu. 

Kristau berri oiek, bada, Jesusen biziari buruz milla istorio 
asmatzera jarri ziran, irudimenak eta fedeak eskatzen zienaren 
araura. Beraz, Pazko ondoko komunidadea izan da kontaera guz-
ti oien sortzaillea. Pazko aitzineko garaiaz, ordea, guk ez daki-
gu deus. Eliza Pazko ondorean sortua da. Eliza onen bizia eta go-
ra beherak ezagutzen ditugu; baiña pazko aurreko garaian gau-
zak nola gertatu ziren, hori ez dago jakiterik. Ebanjelioetan da-
tozen kontaerak, fede eta irudimenaren frutuak besterik ez dira. 



Leizarraga-ren "Testamentu Berr ia" , 

1571 gn. u r t ean Rochela-n argi tara tua. 

Joana, Biarno eta Nafarroako Erreginaren aginduz egin eta argitaratu zan 
itzulpen hau. Orduan itzuli zan lehenbiziko aldiz Testamentu Berria euske-
rara. Nahiz ta itzultzaillea kalbinista izan, alde hortatik ez du katolikoen-
tzat akatsik. Aurki jabetu zan hortaz Aita Larramendi. Katolikoek onartzen 
ditugun liburu guzti-guztiak dakarzki, eta tajuz itzuliak, gainera. Euskeraren 
aldetik, hara zer dion Aita Larramendi berak: "Es diestrisimo Bascongado". 
Batez ere, aditz-formak erabiltzen maisu aparta da Leizarraga. 

Zahar-kutsu handia duela Leizarraga-ren euskerak, gaurkoaz konparatu-
rik. Hori bai; eta hori da, noski, hizkuntza berak bide handia egin behar 
izan duelako ordutik honera, batez ere aditz-jokatzean. 

Euskal batasunaren kezka bizi bizia somatzen zaio Leizarraga-ri. Berak 
ba daki aldaketa asko dagoela euskeraren bamean, tokitik tokira. Eta eus-
kaldunik gehienek onart dezaketen moduko hizkera bat erabiltzen saiatzen da. 

Hortarako lapurtarra hartu zuen oinarri bezala, behe-nafartarren eta zu-
berotarren zenbait gauza nahasiz. 

Erderatiko hitzak (hots: griego eta latiñetik hartuak), gure gustorako 
gehiegitxo sartzen ditu, bai. Baina hontan ere bere garaiko idazleek beste 
hizkuntzetan egin ohi zutena egin zuen. Eta ondorengoek bide beretik jarrai-
tu izan balute, gaur ez litzake egongo euskera, Europa-ko kultura beretako-
tzen, hain motz eta atzera. 
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Orra itz gutxitan zer dion Bultmannek. Eta jaun onen kritikatik 
zabaldu da arestian esan dugun ondoez hori. 

Formgeschicbte (formen kondaira) deritzaio Bultmann-en 
eta beste jaun batzuen eskolari. Mesede bat baiño geiago egiña 
da eskola au: aitor dezagun hori ere. Eskola oni eskerrak, gau-
za batez jabetu gera: liburu auek -—ebanjelioek— pre-historia 
bat ba dutela jakin dugu. Ebanjelioetan datozen kontakizunak, 
eskiribuz ezarri aurretik jaio eta bizi izanak direla: ots, kateke-
sian, kerigman, liturgian erabilli izan direla. 

Ebanjelioen kondairataeuna ukatzeko tresna eta harma be-
zala sortu zan Formgeschichte delako teoria hori; baiña frutu 
onik ere ekarri du; eta bear bezala erabilli ezkero, Ebanjelioak 
obekiago ezagutzeko ere balio du. Liburu oiek idatzi aurreko ga-
raiari, beintzat, kaso geiago egiten zaio gaur. Berri Onaren sorre-
ra, sor lekua eta sor giroa obekiago ezagutzen ditugu, eta bai 
lau ebanjelioen egitura ere. Bide luze xamarra egin baitzuen Be-
rri Onak lau liburuxka oietan tinkatua gelditu zen arte. 

Korapilloak eta bat ez etortzeak 
gure ebanjelioetan 

Gure ebanjelioak pixka bat sakonki aztertu dituena, aurki 
konturatzen da gauza batekin: aldez aurretik landutako arri mo-
korrekin daudela egiñak (2). Ebanjelio oietan datozen kontaki-
zun asko eta asko, liburu oiek idatzi baiño lehenagokoak dira. 
Lehenbiziko kristauen komunidade zaharretan sortuak eta aoz 
kontatuak izan dira kontakizunok. Idazleek (ebanjelistek, ale-
gia) giro orretatik artu eta beren liburuetara aldatu dituzte. 

Orduan ebanjelieten Iana zer izan da? Aoz irakasten ziren 
kontakizun oiek jaso, bata besteakin nolabait josi, eta deus ez 

(2) Ikus J.R. Scheifler, "Asi nacieron los Evangelios", Bilbao 1964; 
110 or. 
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geiago? Hori ere ez, noski. Ebanjelista bakoitzak alako egitura 
eta kutsu berezia eman dio bere liburuari. Bakoitzak bere baita-
ko zerbait ere erantsi dio. Ziñez, zer artu duen aozko katekesitik 
eta zer beste iturri eta jakin-bideetatik neurtzea, ez da beti erraz. 
Zergatik autatu duen gauza bat eta bestea baztertu, hori ere ez 
da jakiten erraza. 

Kontradizio itxurako gauzak eta bat ez etortzeak gertatzen 
direla gure ebanjelioen artean? Liburu auen sorrera nola izan 
den dakiana, ez da ortaz geiegi arrituko. 

Eman ditzagun adibide batzuk. Aitagurea, bai Mateok eta 
bai Lukaeek ere ba dakarte, ez ordea berdin; muiñean, bai, gau-
za bera da, baiña ba dira diferentzi txikiak bataren eta bestearen 
artean. Mateok, gaiñera, Mendiko itzaldi barruan dakar, Lukasek 
beste une batean. 

Eta zenbat olako! Jesus bere bizitza agerikoan Nazaretera 
joan eta ango sinagogan mintzatu zela: iru sinoptikuek esaten di-
gute hori, baiña gertaera au bakoitzak une edo egokiera banatan 
kokatzen du: Lukasek bizitza ageriaren atari bezala, Markosek bi-
zitza orren erdi aldera, Mateok azken aldera ia. Bakoitzak libu-
ruari eman dion egiturak eskatzen zionaren arauaz. Egia esan, 
bein baiño geiagotan ere joango zan Jesus Nazaretera; eta, diru-
dianez, Lukasek kontatzen dituenak ez dira denak egonaldi ba-
tekoak, baiña ark denak baltsan sartu ditu (3). Ezaguna da Lu-
kasen idazlege au, ots, eliminazioko legea: Nazaret gaia esate ba-
terako, bein bakarrik ikutu, eta an sartu artako diren berri guz-
tiak. 

Sinoptikuek jaramon guti egiten diote topografiari eta kro-
nologiari. Ontan aparteko balioa du San Joanek: onek, bai, ipi-
-apa auek zeazkiago ematen ditu. 

Jesusen bizitza agerikoak, zenbat urte iraun zuen? Hori ere 

(3) Ikus Tuya, Manuel, "Evangelios", B.A.C., p. 793; ed. 1964. 
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Sinoptikuetatik nekez jakin diteke. Jerusalenera joanera bat ba-
karra aipatzen digute: iltzera joan zenekoa, alegia. Juduak urte-
ro joan oi ziran iri santura Pazko garaian. Beraz, Sinoptikuek, 
itxuren arabera, ez diote bizitza ageriko oni urte beteko luzea 
baizik ematen. Joanek, ordea, zera esaten digu: iru-lau urtetako 
pazko jaietara igo zela Jesus Jerusalenera. Beraz, bizitza ageri-
ko denbora, Sinoptikuetatik euma ditekean baiño luzeagoa izan-
du zan. 

Merkatarien tenplutik egoztea, noiz gertatu zan? Joanek bi-
zitza ageriaren asiera asieran kokatzen du gertaera au. Sinopti-
kuek, berriz, azkenean, Erramu igandeko sarrera ospetsua kon-
tatu ondoren. Emen ere, dirudianez, Joan da besteak baiño zea-
tzagoa. Besteek, berriz, ez zuten Jerusalengo igoera bat baizik 
kontatzeko asmorik, eta bearturik bezala aurkitzen ziran gertae-
ra au an sartzera, naiz ta lehenago gertatu zela jakin. 

Azken afariaren egunaz ere ba da auzi larri bat. Beste ju-
duek baiño lehenago, egun bat aurretik, jan ote zuen Jesusek paz-
ko afaria? Onako ontan bat datoz laurak: Jesue ostiralez il zan. 
Baiño pazko afaria noiz jan bear zan? Jonek dionez, ostiral arra-
tsaldean asten zan juduen pazkoa; Jesus il da gero, beraz. Si-
noptikuek, berriz, ostegun arratsean jan zuela Jesusek pazko afa-
ria esaten dute. Eta ziñez, Sinoptikuetan ba da aztarna bat bai-
ño geiago Jesus il zen eguna eguzari ez zela suematzeko. Adibi-
dez, Zireneko Simon bere sorolanetatik zetorren, Jesusi gurutzea 
eramaten laguntzeko agindu ziotenean. Maindirea eta ukenduak 
ere erosi ziran, Jesusen gorputza gantzutu eta eorzketa egiteko, 
jai egunean, berriz, ez zegoen hori egiterik. Bearbada ari mutur 
oiek denak lot eta konpon ditezke elkarrekin. Hipotesi bat bai-
ño geiago proposatu da gauza auek esplikatzeko, baiña emen ez 
dugu zertzelada oietan sartzerik. 

Jesue preso artua izan zenean, aurrena juduen auzitegira 
eramana izan zan, eta gero Erromako gobernariagana. Baiña on-
tan ere ebanjelioak ez dirudi bat datozenik. Mateok eta Mar-
kosek Sinedrioa bi aldiz bildu zela esaten digute: gauaz eta goizal-
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de gordiñean. Joanek, berriz, zera esaten digu: aurrena Anasen 
etxera eta Anas onen aurrera eraman zutela Jesus, eta gero, 
goizaldean, Kaifas eta Sinedrioaren aurrera. Emen ere Joan azal-
tzen zaigu zeatzagoa, eta ontan Lukas ere Joanen aldetik dago 
(goizaldeko biltzarra bakarrik aipatzen baitu). 

Konkordismu zozoa 

Ebanjelioak bata besteakin konparatuz, beste puntu txiki 
edo andi askotan ere nabari dira olako desberdintaeun eta bat ez 
etortzeak. Gauza jakiña da eta begien bistan dagoena. Oztopo 
hori garaitzeko, ba da igesbide bat, eta maiz jo< dugu ortara: 
Konkordismua. Ebanjelioek, inspiratuak diren ezkero, ez deza-
kete okerrik esan; lauretan datozen ipi apa guztiak zeatzak bear 
dute izan, eta konponketa bat egin bear da lauren arteko dato 
guztien artean. Batek mendian, eta besteak toki zelai batean Je-
sus mintzatu zela esaten badu, aurkitu bearko da mendi bat bere 
maldan laukune bat duena, eta orrela jatorra ateratzen da bien 
esana. Merkatarien tenplutik botatzea bi aldiz gertatu zela esan 
-—bat Joanek dion garaian eta bestea Sinoptikuek diotenean— eta 
orra dena konpondu. Baiña prozedura onek eta exegeei modu 
onek ba du alako zurruntasun bat, faltso usai bat. Irrigarri biur-
tu zaigu. Elizak, noski, beti irakatsi du (eta orain Konzilioan 
berriz ere irakatsi du) Jesusek gure salbaziorako egin eta esan zi-
tuenak, Ebanjelioetan Ieial eta zintzoki daudela kontatuak (4). 
Liburu Santuen inerrantia (ots, okerrik eza) ere, Elizak beti ira-
katsi digu hori (5). Baiña kontua da inerrantia hori nola enten-
ditu bear den, guri gogoak ematen digun gisakoa ote den. Liburu 
auen kondairatasuna aitortu bear da, bai, baiña bearbada kon-
dairatasun hori pixka bat bere gieakoa da, ots, garai artako kate-
goriekin neurtu bear dena, ez guk orain kondaira gaietan erabil-
tzen ditugunekin. 

(4) Ikus Dei Verbum, n.° 19. 
(5) Ikus Dei Verbum, n.° 11. 
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Ebanjelioei siñestea zor zaiela frogatzeko, iru frogantza egin 
oi dira: egilleena, testuarena eta egille oiek duten jakitate eta 
prestutasunarena. Baiña hori frogatzearekin ez dago dena egiña. 
Beste liburuekin bai, bearbada, baiña ebanjelioek ain dute jite 
berezia eta apartekoa! 

Gaiñera, an datorrena, zer da? Kondaira utsa, ala teologia? 
Ain daude nabasiak bi gauza auek! 

Gero or ditugu Sinoptikuak alde batetik, San Joan bestetik. 
Aiek eta au diferente xamarrak dira. Ematen diguten Jesusen bi-
saia eta bizi-kondaira, bestelakoak dirudite. Ba da, beraz, anitz 
korapillo. 

San Joanek ezagutu ote zituen Sinoptikuak? Eta Sinoptikuek 
ezagutzen ote zituzten batak bestea? Elkar ezagutu bazuten, no-
la ez datoz bat ainbeste gauzetan? Eta ezagutu ez bazuten, nola-
tan dute elkar antz andi hori? 

Ez dute bialeku makala exegetek eta lan auetan dabiltzanek. 
Literatur mueta berezi bat dira Ebanjelioak. Giza literatu-

ran ez da ezagun oien antzeko literatur muetarik. Kristautasuna-
ren frutu apartekoa eta jatorra dira. An datorrena kondaira da, 
bai, baiña fede batekin uztartua. Ez dira beste kondairen antze-
ra. Baiña kondaira, alere. 

Kondairatasuna era askotara izan diteke. Compte rendu otz 
baten itxuran uste dute askok egin bear dela nai ta ez kondai-
ra; ots, gertaera baten ipi-apa guztien kontu zeatza emanez. Bai-
ña hori kondaira-mueta bat izango da, eta ez bakarra. Beste ba-
tek axaleko ipi-apa oiei orrenbeste kaso egin gabe, gertaeraren 
arima, barruko muiña, obekiago eman lezaiguke. 

Au argitzeko, adibide bat jarri izan da. Aita batek iru se-
me ditu. Bi seme Europan utzirik, aita hori Ameriketara dijoa se-
me batekin. An il egiten da. Orduan, an dagoen semeak lagun 
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bat bialtzen du Europara aitaren eriotzako zertzeladak beste 

anaiei ematera. Geroago, denbora askoren buruan, iru anaiak el-

karrekin biltzen dira eta asten dira aitaren eriotzaz mintzatzen. 

Bearbada axaleko zertzelada batzuetan ez datoz bat. Aitaren be-

raren aldamenean egon zenari abaztu egin zaizkio zenbait gauza; 

baiña atxiki duena eta berak bakarrik esan dezakena, ez ote da 

gertakizun orren muiña eta biotza? Lengo adiskide ark zeatz 

meatz eman zituen kanpoko ipi apa guztiak. Baiña gertaera aren 

"egia" ez ote du semeak obekiago atxeman, naiz ta txikikeria ba-

tzuei kaso ez egin? Mandatari ark kanpotik bakarrik ikusi du 

gertaera; semeak, berriz, barrutik, kanpotik baiño geiago. Orre-

lako zerbait gertatzen da ebanjelioekin ere (6). 

Gaiñerakoan, oiñarriko gauzetan bat datozela lau ebanje-

lioak, hori ezin uka diteke. 

* * * 

Tradizioen bilduma batzuk dira gure lau ebanjelioak. Hori 

gaurko egunean frogatutzat eman diteke. Orain kontua da tradi-

zio oiek ea siñisgarri diren. Ortarako nola erne eta gorde ziren 

jakin bearra dago. 

Auzi onen aitzingibel guztiak aztertzeko, ebanjelioak eski-

ribuz ezarri aurreko garaiari begiratu bat bota bear zaio. Or-

duantxe sortu baitziran ebanjelioetako kontakizunak. Beraz, bi 

aro berezi bear dira kristau erlijioaren asieran: Lehenbiziko 

Aroa: Aozko Berri Onarena. Bigarren Aroa: Berri On hori es-

kiribuz ezarri zenekoa. Eta gero atzekoz aurrera egin bearko du-

gu berriz ere: bigarren arotik lehenbizikora, alegia. Eta lehenbi-

zikotik Jesusen beraren garairaño igo. 

(6) Ikus Xavier Leon-Dufour, "Les Evangiles et l'Histoire de Jesus", 
p. 31. 
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I 

LEHENBIZIKO AROA: AOZKO BERRI ONAREN AROA 

Ebanjelio itzaren biraldakuntza 

Ebenjelio itzak zer esan nai duen ba dakigu iadanik: berri 
ona. Jentil aroan itz hori erabilla zan, eta ba zuen zer-ikusi En-
peradoreen kultuakin. Enperadore berria jaio bazan, ezkondu 
bazan, iri bat ikustera joaten bazan, gauza guzti oiek ebanjelioak 
ziran, berri onak alegia, aro zoriontsu baten seiñaleak (7). 

Kristautasunak lehenbizitik artu eta beretu zuen itz au. Bai-
ña lehenbiziko kristauek, "ebanjelio" itza eeatean, ez dute libu-
ru bat adierazi nai. Jesusen bizitza, gure salbaziorako Ark egin 
zituenak: orra zer zen ebanjelioa aientzat. Berri on hori aoz ira-
kasten zan, itz biziz. 

Batez ere kristau gaiei Jesusen bizitzako gora behera eta pun-
tu nagusiak katekesian azaltzen zitzaizkien. Elizatik kanpoan zi-
ren judu naiz jentillei ere predikuak egiten zitzaizkien, Jesusgan 
siflistu zezaten. Eta azkenik, barrukoei, Elizako seme zintzo zi-
renei, fededunei, eskola luze eta sakonagoa ematen zitzaien Je-
susi buruz, Liturgian bereziki. 

Ba zan, ba, berebiziko tradizio bat, aozko tradizioi bizi bat. 
Oni ematen zitzaion lehen tokia eta garrantsia. Bearbada dena ez 
zan izango ao utsezkoa; dirudianez, oso goiz egin ziran idazki txi-
ki batzuk ere. Dena dela, aozko berri onari ematen zitzaion es-
kiribuzkoari baiño ajola geiago. 

Baiña poliki poliki gertaera aien testiguak iltzen zijoazten, 
gertaerak berak geroago eta urrunago gelditzen ziran. Nai ta nai 
ez, ba, liburuek erdietsi zuten tradizio biziaren tokia. Ebanje-
lio itza ere, lehenik aozko berri ona adierazteko erabiltzen zena, 

(7) Ikus Mollat, art. evangile, Dictionnaire de Spiritualite, col. 1745. 



LAU EBANJELIOAK: SORRERA, LITERATUR-MUETA ETA ABAR 1 2 5 

orain liburu batzuen izena billakatu da. Berri on hori dakarten li-
buruen izena, alegia. 

Papiasek kontatu digu nola izan zen Markosen ebanjelioaren 
sorrera. Pedro Erroman berri ona zabaltzen ari zenean (aoz za-
baltzen, noeki), Markos aren laguntzaille eta sekretario bezala 
zan. Orduan entzuleek eske bat egin zioten Markosi: Pedrok kon-
tatzen zituen gauzak buruz zekizkian ezkero, eskiribuz ezarri zi-
tzala, aien probetxurako. Markos lanari lotu zan. Pedro, lan 
orren berri jakitera etorri zenean, ez zion ezetzik eman, baiña 
ezta bultzatu edo zirikatu ere. Pedrorentzat, seguru asko, aozko 
irakaskintza zan erabilli bear zena, eta berak beti erabilli zue-
na. Liburua, gauza illa zan, eta zer probetxu zekarkean, ez zuen 
garbi ikusten. Ez zuen akuillutu, baiña ez galerazi ere. Eta ala 
idatzi zan Markosen ebanjelioa. 

Gogoangarri da, baita ere, Papiasek bere buruaz esaten di-
guna: "Apostoluekin ar-eman edo ezagutza izandako batekin to-
po egiten baldin banuen, aiek zer esan oi zuten galdetzen nion... 
Auxe neukan, ba, buruan eartua: liburuetatik baiño onura geia-
go atera nezakela bizirik zirenen mintzoa aditzetik". 

Baiña gutxika gutxika liburuei gero eta garrantsi geiago ema-
ten zitzaien. Bearko eman, gaiñera. Gertaera aien aldia urrun-
duz zijoan, ba, eta testigu sailla ere gizaldi arekin batean buka-
tu zan. 

Kanon itzaren biraldakuntza 

Ebanjelio itzarena bezain salataria izan zan "kanon" itzak 
ezagutu zuen biraldakuntza. "Kanon" griegozko itza da, noski, 
eta itz onek zera esan nai du: "erregela", "neurria". Irugarren 
mendera arte, kristau idazleek (ala nola Ireneo, Tertuliano., Ale-
jandriako Kelemente eta abarrek) "egiaren kanona", "fedearen 
kanona" eta abar esaten dutenean, ez dute, geroagokoak bezala, 
Eskritura Santuetako liburuen katalogua edo zerrenda adierazi 
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nai. Zein da, ba, aientzat, "fedearen kanona"? Eskuz esku, tra-
dizioz datorkigun irakaspena. Eskritura eta Tradizioa ez dira 
oraindik garbi bereizten; eta ba dirudi Tradizioari ematen diotela 
Eskriturari berari baiño garrantsi geiago. Tradizioaren erregela 
bizia, hori zan, ba, "kanon" itzaren lehenbiziko eeanaia; gero, 
berriz, Liburu Santuen zerrenda, katalogua. Itz orren eboluzioak 
zerbait esan nai du, eta argi andia ematen digu Elizan bertan ger-
tatu zen eboluzioa jakiteko. Eta geroztik Liburu Santuei Elizan 
aparteko tokia eman bazaie, hori ez da izan, noski, Tradizioa 
baztertzeko edo alde batera uzteko. 

San Pauloren epistolak eta Jesus historikoa 

Testamentu Berrian ba ditugu ebanjelioak bezain zaharrak 
diren kartak (batez ere San Pauloren epistolak). Oietan, ordea, 
xehetasun gutxi dago Jesusen bizitzari buruz. Jesus historikoari 
garrantsi txikia eman baliote bezala... Eta ortik ondore larri ba-
tzuk atera nai izan dira. 

Ara ondore oiek. Testamentu Berriko teologuek Jesusen lur 
gaiñeko bizitzari ain ajola txikia eman badiote, orrek eean nai 
du kristau erlijioak zer ikusi gutxi duela gertaera oiekin. Beraz, 
Jesusen Bizitzak bein betiko sutara botatzea obe. Jesusen bizi-
tza mitu bat edo ipui bat bezala litzake. Ipuiak egia bat edo ira-
kaspen bat izan oi du barnean: hori da jaso eta ikasi bear du-
guna; gaiñerako> guztia azala besterik ez da. Gauzak era ortara 
artu ezkero, Jesusen bizitza aitzaki bat edo okasio bat besterik 
ez da. Guri egia batzuk erakusteko aitzakia. Egia betierekoak, 
sekulakoak. Oiek ikasi eta atxiki: hori da guk egin bear duguna. 
Baiña Jesusen bizitzako gertaerak zinki eta finki gertatu ote di-
ren jakiteari ez zaio bat ere garrantsirik eman bear. Parabola bat, 
asmatutako ipui bat ez du iñork gertatutzat artzen. Zerbait era-
kusteko asmoz asmatua izan bada, irakaspen hori gorde oi du-
gu, eta kito. 

Bide ortatik jo du Bultmannek. Baiña alperrik dabil. Krie-
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tau fedea sendo eta gogor dago gizon bati eta gertaera batzuei lo~ 
tua. Gaiñera, ez da egia San Paulok Jesusen lur gaiñeko bizitza-
ri ez diola bat ere jaramonik egiten, edo bizitza ortako gertae-
rak ez dituela benetazko gertaerak bezala jotzen. Jakiña, San 
Pauloren idazkiak karta batzuk dira: oietan ez dijoa Jesusen bi-
zitza berariaz kontatzera. Ba du beste lanik. Ark ba ditu beste 
kezka batzuk. Teologua da, eta ez kondairagillea. 

Ala ta guztiz ere, ba dira aren epistoletan Jesusen bizitza-
ko gertaeren aipamen asko eta asko. Epistoletako aipamen oie-
kin bakarrik Jesusen Bizitza bat, bere gertaera nagusi guztiekin, 
osa diteke. (Gorago eman genduen oien bilduma, eta ez goaz 
emen berritzera). 

Paulorentzat Jeeus ez da, ez, ipuietako sorkeria, ametsetako 
zerbait, asmazio bat. Presuna bizi bizia da. Jaun eta Jainkoa 
da. Paulok ondotxo daki, jakin, bera ez dela aren morroi bat 
besterik, aren mandatari bat baizik. Ikusi, bestela, nolako ardu-
rarekin egiten duen bereizkuntza: "Agindu au ez da nerea, gero, 
Jaunarena baizik" (1 Cor 7, 10). Eta pixka bat beherago: "Orra-
ko hori, berriz, nere esana da, ez Jaunarena" (7, 12). Elizen 
Iepotik bizitzeko eekubidea ba duela frogatzeko, Jaunaren agin-
dua aipatuko dizu (9, 14). Erromatar Inperioko prokonsul ba-
ten antzera dabillela dirudi. Enperadorearen aginduak ditu beti 
begien aurrean. Izan ere, Enperadore baten larderiaz ageri da 
Jesus Pauloren begietan (8). 

I I 

BIGARREN AROA: BERRI ONA, LAU LIBURUTAN 

Asierako Berri On hura, aozko hura, eskiribuz ezarri zan, 
eta orra, lau liburutan mamitu. 

(8) Ikus Cerfaux, "Le Christ dans la theologie de St. Paul", 144; Leon-
Dufour, o. cit., 68. 
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Lau ebanjelio auek beren egilleen izenekin izendatzen dira: 
Mateo, Markos, Lukas, Joan. Esan dezagun zerbait bakoitzaren 
etorki eta barruko itxuraz. 

San Mateoren ebanjelioa 

Antziñatean —kristautasunaren lehen gizaldietan, alegia—• 
ebanjelio au izan da geien erabilli izan dena, Elizako Guraso 
eta idazleek maizago aipatu eta komentatu dutena. Jatorriz ara-
maitar izkuntzan idatzia izan zan, eta gero (baiña goiz xamar) 
griegora itzulia. Guk, ordea, ez dugu aramaitar orijinala ezagu-
tzen. Eta griegozko testua pixka bat sakonki aztertu dutenak, 
onako uste onetara eldu dira: itzulariak, alegia, jatorrizko teetua 
zerbait borobildu eta osatu egin zuela. Jatorrizko testuarekin hori 
egitea gaur ausardia iruditzen bazaigu ere, orduan gauzak ez zi-
ran era ortara artzen. 

Gaiñera, aldakuntza eta osagarri oiek onako asmo onekin 
sartu dira: Jesusen itzen sentidua obeki zaitzeko, oker adituei 
atea itxitzeko, ta abar. Jarri dezagun ejenplo bat. Mendiko Itzal-
diko Zoriontasunak, bai Lukasek eta bai Mateok ere badakarz-
kite; muiñean gauza bera dira, baiñan kanpoko itxuran, dife-
rente xamar. Dirudianez, Lukasen ebanjelioan obekiago gotrde 
zaigu Jesusen itzen jatorrizko tankera. Mateorenean, berriz, ala-
ko abstraktu kutsua daukate. Geigarri batzuk daude, gaiñera, li-
teratur-jokua edo paralelismua austera datozenak. Geigarri oiek 
gaizki adituei atea itxitzearren jarriak dira, eta, dirudianez, 
itzulariaren lana lirake. (Zorionekoak gogoz beartsu diranak... 
Zoriontsuak zuzentasunaren gose-egarri diranak, t. a.) (9). 

Judu-kristauen elizako katekeeia eta tradizioa: orra zer dau-
kagun ebanjelio onetan. Judu kristauen komunidadearen tradi-
zio altxorra. Ebanjelio onetan egillea ezkutatu eta gorde egin 
zaigu, beste ebanjelioetan baiño geiago. Egillea ez da iñundik 

(9) Ikus Tuya (Manuel), "Evangelios", B.A.C., Madrid, 1964; p. 85. 
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agiri. Kontakizunak ere naiko abstraktuki daude kontatuak. Mui-
ñera dijoakigu zuzen zuzen, ipi apa eta xehetasun xumeei jara-
mon egin gabe. Liburura pasatu baiño lehen, liturgian eta kate-
kesian erabilliak izan dira kontakizunok, eta ortik nunbait artu 
dute itxura hori. Errekako arriak ur-joanaren zapalduaz nola bo-
robiltzen, leuntzen eta koxka gabe gelditzen diren? Ba olako zer-
bait gertatu zaie kontakizun auei ere (10). 

Jesus Mesias dela, Testamentu Zaharrean agindutako Me-
sias: hori frogatzea da ebanjelio onen kezka eta asmo nagusia. 
Fariseuen etsaia da, gaiñera. Liburu bezala ba du ebanjelio onek 
egitura bat eta batasun bat guztiz arrigarria. Buruz tajutua da-
go. Gauzak bere tokian daude, baiña ordena hori ez da kronolo-
giak eskatuko Iukena, egilleak asmatu duena baizik. Elizari bu-
ruz besteak baiño ugariago eta argiago mintzo da (11). 

San Markosen ebanjelioa 

Elizako lehen gizaldietan Mateoren ebanjelioa izandu zan 
geien erabillia, geien estudiatua. Gaur eguneon, ostera, Markos 
biurtu da modako. Anitz komentario Iuze eta sakon egin izan 
da gure aroan ebanjelio onen gain. Peikologi zaletasuna dugu 
gaurko joera nagusienetako bat, eta alde ortatik ba ditu eban-
jelio onek amaika xehetasun gozo. Kontaera modua ere bizi bi-
zia, zertzelada xume eta xehez ornitua. 

Ebanjelio ontako gaiak ez dira denak etorki berekoak. Bi 
iturburu gutxienez nabari dira: 1 Testiguaren esanetatik artuta-
ko kontakizunak (Pedrogandik, alegia); 2 Eliza edo Komunida-
de baten fedetik artuak. Komunidade hori Erromakoa da. Ma-
teok Palestinako elizaren katekesi eta tradizioak bezalaxe, Mar-
kosek Erromako Elizarenak eman dizkigu, Pedroren esanekin 
nahaste. 

(10) Ikus Leon-Dufour, o. cit., 156 orrialdean. 
(11) Ikus Leon-Dufour, o. cit., 144 orr. — Dionisio Yubero Galindo, 

La formaci6n de los Evangelios", Ediciones Paulinas, Madrid, 1966; 84 or. 
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Idaztankera oso pobrea du, baiña errealismuz betea. Itz 
konkretuak maite ditu. Fraseen artean ozta daki loturarik egi-
ten, "eta" batekin edo izan ezik. Jesusen egintzak (mirariak ta 
abar) ematen dizkigu ebanjelio onek; Jeeusen itzalditan, berriz, 
urria da oso (Mateorekin konparatu ezkero, batez ere). 

Ebanjelio onek ba du asiera bat guztiz gogoangarria: "Jain-
koaren Seme den Jesukristoren Berri Onaren asiera". Esango 
balu bezala: Orra nola erakutsi zuen Jesukristok Bera Jainkoa-
ren Semea dela. Ain zuzen, hori erakustera dijoa guztia. Eta 
hori erakusteko, aren bizitzako gertaerak zintzo eta zeazki kon-
tatu nai ditu. Pazko aurreko garaian zer gertatu zen jakiteko, 
orduko gertaerak otz otzean eta gertatu bezalaxe atxemaiteko, 
Markos ez da iturri makala. Bera da, bearbada, denetan jato-
rrena (12). 

San Lukasen ebanjelioa 

Lukas da, ebanjelioetako egilleen artean, judua ez den ba-
karra. Mintzoz griegoa zan. Ebanjelioaz gaiñera, Apostoluen 
Egiñak ere idatzi zituen, eta San Paulo Apoetoluari mixio-lane-
tan lagun egin zion. Askotan esan izan da ba duela ebanjelio 
onek alako senidetasun bat San Paulorekin. Onen ideiak, onen 
teologia eta ikuskera berezia duela irugarren ebanjelioak. Eta 
bai, ala da, nai baduzu. Franko gauzatan atxemaiten da senide-
tasun hori. Baiña, gaiñerakoan, batak eta besteak gorritu digu-
ten lurra, desberdiña da oso. Paulo teologiaren esparruan ari 
da. Lukasek, berriz, kondaira bat egin nai du, eta bere asmo 
hori betetzeko, ez du Paulogan eragozpenik edo oztoporik aurki-
tu. Esan nai dut: Pauloren teologiak ez du, den gutiena ere, Lu-
kasen kondaira galerazi. Batak eta beeteak buratu dituzten lanak 
guztiz dira bestelakoak. 

Lukasek libura bat egin nai du Jesusen bizitzari buruz, az-

(12) Ikus Leon-Dufour, o. cit., 166 or. — Yubero, o. cit., 110 or. 
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terketa bat, alegia, jakin-paperak eta testiguak ikuskatuaz. Ala-
xe esaten digu berak itzaurrean. Alde ontatik ere berezia eta 
bakarra dugu Lukas. Mateoren ebanjelioan eliza baten tradizio-
-bilduma ematen zaigu; Markosenean Pedroren predikuen otsa 
aditzen dugu. Ebanjelio ontan, berriz, benetazko egille edo au-
tore batekin topo egiten dugu. Berak ez zuen Jesus ezagutu. eta 
orregatik azterketak eta galderak egin bearrean gertatzen da, 
berri zeatzak emateko. San Lukasen itzaurretxoa, Greziako kon-
dairagille eta autore profanuen obretan aurkitzen diren itzau-
rreen gieakoa da. Ba du, ordea, itzaurre onek itz bat guztiz 
salataria, eta griego jentil batentzat bitxi eta arrotza: "yperetai 
tou logou" = itzaren zerbitzariak. Orra mintzaira bat erabat kris-
taua. "Asko saiatu dira gure artean gertatutako gauzen berri 
ematen, asieratik beren begiz ikusi eta itzaren zerbitzari izan-
dakoek kontatu dizkiguten bezala" (Luk 1, 1-2). Orra ba, Lukas 
ere ebanjelista bat dugu, besteak bezala, kondairagille uts baten 
itxuran azaltzen bazaigu ere. 

Elizan ba da tradizio bat, "itzaren zerbitzari" oiek eman-
dako erakuspen bat, eta berau artuko du Lukasek ere iturri eta 
oiñarritzat. Kristau-gai eta kristau berriei oiñarriko eskola bat 
ematen zitzaien Jesusi buruz. Lukaeek asierako katekesi hori nai 
du osatu, zeaztu eta finkatu. 

Idaztankera oso desberdiña du. Lukasen mintzaira (griegoz-
ko mintzaira) askotan ona eta apaiña ere ba da (bere baitatik ari 
denean). Beste batzuetan, berriz, izkera arrunta, semitismuz jo-
sia ta abar, erabiltzen du. Eta hori da, noski, eskuen artean di-
tuen iturri, tradizio eta jakin-paperak errespetatzen dituelako. 
Markos —edo bearbada Markosen iturria— erabilli izan du, eta 
ari orpoz orpo eegitzen dio; baiña ortaz kanpora ba ditu argi-
tasun bereziak eta betse ebanjelioetan aurkitzen ez diren berriak 
ere. 

Jerusalenera buruz abiatua agiri zaigu Jesusen bizitza eban-
jelio onetan. Bein da berriz esaten zaigu, alegia, Jerusalenen 
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zeukala Ark gogoa eta asmoa, ara buruz bide egiten ari zela. An 
egin bear baitzuen bere buraaren oparia, eta ango gertaerekin 
joko du ebanjelioak bere gaillurra. Orregatik, bearbada, Jerusa-
len ainbeste aldiz aipatu ondoren, beste erri eta tokien izenak 
oso gutxitan ematen dizkigu. 

Jainkoaren onginaia, gizonen alderakotzat Ark duen gogo 
ona argi osotan jarri nai izan du Lukasek. Krieto baitan agertu 
da Jainkoaren onginai hori. "Scriba mansuetudinis Christf' deitu 
zion Dantek San Lukasi. Oso tajuz eta egoki esana (13). 

San Joanen ebanjelioa 

Testamentu Berrian bi teologu gaillurtu zaizkigu: San Paulo 
eta San Juan. Bakoitzak ba du bere nortasuna, bere kolore eta 
ikuskera berezia, baiña bata eta bai bestea horixe dira: teolo-
guak; ots, Kristoren mieterioa zulatu eta sakondu nai dutenak. 
Egia esan, beste ebanjelioetan ere nabari da, gutxi asko, teologi 
joera hori, baiña azkozaz geiago laugarren ebanjelioan. 

Eta auxe da ebanjelio onen paradoja: alde batetik Jesusen 
kondaira eman nai digula, eta aldiari, tokiari ta abarrei buru.fi 
ematen dizkigun xehetasunak izugarri zeatzak direla; eta beste-
tik, Jesusen aoan ezartzen dituen itzaldi eta konzeptuak egilleak 
berak ausnartutako gogoeten oiartzuna diraditela. 

Joan, Jesusen bizitzako testigu leialak, barneko labean aus-
nartu eta sakondu du esperientzia bakar eta bakan hura. Era 
ortara, Jesusen misterioaren ikuskera berezi bat izatera eldu da. 
Ba ditu itz jakin batzuk beti erabiltzea gustatzen zaizkionak, 
eta ikuskera berezi hori salatzen digutenak. Ikuskera berezi au 
oso osorik uetu digu bere ebanjelioan, eta bai bere lehenbiziko 
kartan ere.Beste aldetik, utsune eta zulo askorekin, baiña bene-

(13) Ikus Leon-Dufour, o. cit., 188 or. — Yubero, o. cit., 123 or. 

http://buru.fi
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tazko kondaira bat eman nai du. Makiña bat oroigarri zeatz kon-
tatzen dizkigu. Jesusen igoerak Jerusalenera iñork baiño zeatza-
go dakarzki. Berak aipatzen dituen toki izen eta zertzelada asko 
zeatz eta jatorrak frogatu dira. Esiate baterako, Betzetako ur-
tegiaz diona, eta Jordan ibaiaren andiko aldean zegoen Betaniaz 
dakarrena, eta abar. 

Joanen ebanjelioan, bada, ba dirudi bereizkuntza bat egin 
bear dela barruko mamiaren eta mami orren inguru edo alboen 
artean, ontziaren eta ontzi barruan datorrenaren artean (14). To-
ponimiaz, kronologiaz, oiturez eta beste olakoez esaten digim 
guztia, objetivua eta zintzoa da, noski. Mintzaldietako mintzaira 
ark, neurri batean beintzat, aren ausnartzeen frutua dirudi. 
Orrek ez du esan nai mintzaldi oiek egiazkoak ez direnik. Au da 
esan nai duguna: oroigarrien sakontze bat egin duela Joanek. 
Kristau fedearen edatze eta azitze bat dela an dagoena. Baiña 
Jesusen itzen jatorrizko tankera eta itxura ezagutzeko, ez da, 
bearbada, beste ebanjelistak bezain egokia. Orain, ipi-apa xunio 
askotan, denak gainditzen ditu. Eta Jesusen presuna eta miste-
rioa barru barruraiño zulatzen ez du parerik. Orregatik edo, 
arranoa eman izan zaio ebanjelio oni iruditzat. 

Sinoptikuek eta Joanek gertaera berbera kontatzen digute-
nean, ia beti Joan besteak baiño zeatzagoa gertatzen da. Hon 
ola bada, gertaera bat Joanek bakarrik dakarrenean, Joanena 
bakarrik dela ta beste gabe arbuiatzea, ez ote da txorakeria? Bai-
ña beste aldetik, ebanjelio onen estilo berezia ere ezin uka. 

Ona emen laugarren ebanjelioaren muiña, ideia nagusia: 
Jesus, Jainkoaren Semea da. Betidanik bere Aitaren magalean 
bizi den Jainkoaren Semea. Jainkoaren Seme au aragitu egin da, 
gizon egin eta lur ontan agertu izan da. Eta guri, gizonoi, Jain-
koarekiko gauzak jakiñarazi dizkigu. Berak an goian ikusi eta 
aditu duena, guri kontatu eta adierazi egin digu. 

(14) Ikus Leon-Dufour, o. cit., 140 or. 
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Muin edo ideia nagusi au irudi askoren bidez azalduko digu. 

Ona emen adibide batzuk: 

Jesus da benetazko ogia, mundu guztiari bizia emateko ze^ 
rutik jetxia. Bera da ur bizia, egarria betiko kentzen duena. Gi-
zonen itsumena argi dezaken bakarra. Gizonok Aitaren belardie-
tara gidatzen gaituen artzaia. Betiko biziaren emale, ta abar. 

Joanen ebanjelioa idatzi zenean, krietau legamia mundua 
irabiatzen ari da. Arraza berria, jende mueta berria sortu da lu-
rrean. Jainkoak maite gaituelako pozak artutako gizakiak. Joa-
nek ba daki amodioaren legami hori munduaz jabetuko dela. Ez 
dela izango beraren eragiña lot dezakean indarrik. Kristau eli-
za gazteetan erne diren frutu bikaiñak begien aurrean ditu Joa-
nek. Eliza, Elizako sakramentuak, fedea, kristau bizitza, gauza 
guzti oiek begien bistan ditu Joanek, naiz ta itz argiz ez 
aipatu (15). 

Batek baiño geiago uste du (are katolikuen artean ere), 
ebanjelio au, idatzirik dagoen bezala, Joanek ez, baiña Joanen 
dizipuluek idatzia izan dela. Idatzi zutenak, ordea, Joanen do-
triñez, gaiez eta oroigarriz baliatu zirela. Era ortara obekiago 
esplikatuko lirake (jaun oien iritzian) gauza batzuk. Esate bate-
rako, Joani, ebanjelio onetan, beti ola deitzen zaio: "Jesusek 
maite zuen ikaslea". Ba dirudi alako isi edo leia bat eumatzen 
dela Joan toki goian jartzeko. Eta hori, dizipuluen lana litzake. 

Dena dela, ebanjelio onen antziñatasuna neurtzeko, ba dugu 

puntu bat segurua: Bodmer papirua, duela urte gutxi aurkitua. 

Papiru onek laugarren ebanjelioa dakar, gaur ezagutzen dugun 

teetu berberarekin; eta kritikuen iritzian, II gizaldi erdikoa da 

esku idatzi hori. Ba dira beste papiru pusketa batzuk ere, oso 

zaharrak, eta ebanjelio onen zatiak gorde dizkigutenak (Bylands, 

(15) Ikus D. Mollat, "Iniciacion Espiritual a San Juan", Salamanca 1965. 
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Chester Beatty, t. a .) . Aurkitu berriek, bada, ebanjelio onen an-
tziñatasuna finkatu besterik ez dute egin (16). 

-:• : i : % 

Labur: gure lau ebanjelioak kondaira liburuak dira, bai, 
baiña kondaira hori, historia hori, fede batekin uztartua agiri 
da. Beroietan ematen zaizkigun gertaerak, ba dute signifikantza 
bat, erlijio edo fedearen begiekin bakarrik atxeman ditekena. 
Gaiñerakoan, an ozta ozta aurkituko duzu espekulaziorik (iru 
ebanjelio sinoptikuetan ez, beintzat). Kondaira-liburuak dira, ba, 
baiña bere gisakoak. Eta onako au ere esan bear da: pazko egu-
naren argiakin ikusten dituztela, gutxi asko, pazko-aurreko ger-
takariak. Kristoren piztuera izandu zan ikasleengan benetazko 
fedea piztu zuena, eta fede orrek bere argiaz estaltzen eta pixka 
bat margoxkatzen ditu lehenagoko oroigarriak. 

Liburu auen muiña ebanjelistek ez dute, ba, asmatu. Eban-
jelioetan datozten kontaerarik geienak, kristautasunaren asiera 
asieratik bizi ziran. Kontaera oiek kristauei irakasten zitzaizkie-
nak dira. Ebanjelioetan, bearbada, pixka bat osaturik eta boro-
bildurik daude, baiña mamiz lehenagokoak dira. 

Ebanjelistek ba ote zekiten elkarren berri? 

Ebanjelista bakoitzak ba ote zekian bestearen berri? Ma-
teok lenengo idatzi bazuen, eta gero Markoeek, eta geroago Lu-
kasek, eta San Joanek azkenengo, pentsa ahal diteke Joanek ba 
zekiala beste iruren berri, Lukasek aurreko biena, eta Markosek 
Mateo beiñepein ezagutu zezakela... Eta batak bestea ezagutu 
ezkero, ez o>te zan beste ortaz baliatuko, ez ote zuen bere idaz-
lanerako iturri bezala erabilliko? Gaitz da galdera auei erabate-
ko erantzun bat ematea. Baiña ebanjelioen artean aurkitzen di-
ren korapillo, desberdintasun, bat ez etortze bitxiak eta abar, 

(16) Ikus Leon-Dufour, o. cit., 101 or. — Yubero, o. cit., 145 or. 
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apika obekiago esplikatzen dira bata bestearen berri jakin gabe 
egiñak izan badira. Ebanjelista bakoitzak eliza bateko tradizioa 
oiñarritzat arturik, eta eskumenean zeuzkan beste albiete batzuk 
erantsirik, burutuko zuen bere lana. Au da, beintzat, Leon-Dufour 
jaunaren iritzia: ebanjelista bakoitzak, alegia, bestearen berri 
jakin gabe idatzi zuela (17). Baiña denak ez dira iritzi ortakoak. 

Gu ez gera xehetasun oietan geiegi sartuko. Gaiñera, kontu 
ontan esaten direnak ez daude zearo frogatuak eta ongi finka-
tuak. Onako aieru oni edo orrako zantzu orri pisu geiago edo 
gutiago emanez, hipotesiak asmatzen dira. Eta hipotesiak zera 
dira: susmoak, ueteak. Eta ongi dio esaerak: ustea ez da jakitea. 

Zillegi bekit, alere, Jerusalengo Bibliaren aburua emen ai-
patzea. Jerusalengo Bibliak era ontara esplikatu nai luke iru si-
noptikuen arteko ''berdintasun desberdiña": ots, iruren arteko 
antz andi hori eta bat ez etortze bitxiak; elkarrekiko ar-emaneu 
auzia, alegia. 

Oiñarrian, jakiña, aozko tradizio bat legoke. Tradizio hori 
izandu da iru ebanjelio oien ama. Mateok beste guztien aurretik 
bere ebanjelioa egin zuen aramaitarrez. Gero Markosek, Mateo-
ren ebanjelioaz baliaturik eta Pedroren predikuak ere iturritzat 
arturik, berea egin zuen. Baiña ba zan beste idazki bat, gero gal-
du egin zena: Jesusen itzen bilduma bat. Eta idazle ezezagun 
batek Mateoren ebanjelioa artu eta griegora itzuli zuen, asko bo-
robilduaz eta geituaz, eta esan dugun bilduma ortatik ere gauza 
asko artuaz, eta Markoeen ebanjelioa ere begien aurrean izanik. 
Orregatik, Mateoren ebanjelioan, gaur ezagutzen dugun bezala, 
Markosen ikutua da ezagun. Lukas, berriz, Markosi jarraitzen 
zaio orpoz orpo; zati batean, ordea, ez dakigu zergatik, ez da 
Markosen ikuturik edo arrastorik nabari (Mk 6, 45-8, 26). Gero 
ba du Lukasek beste zati andi bat (Lk 9, 51-18, 14) bere berea. 
Zati ontan, dirudianez, aipatu den bilduma artatik artutako gau-

(17) Ikus Leon-Dufour, o. cit., 234 or. 
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zak edo berak egindako azterketetan jakiu zituenak sartu izan 
ditu (18). 

Laugarren ebanjelioak tradizio berezi bat du iturburutzat. 
Tradizio hori jatorra da, eta testigu jator batean izan du asiera. 
Sinoptikuetan datozen gertaerak kontatzen dituenean ere Iauga-
rren ebanjelioa bere bidetik dabil, eta xehetasun zeatz eta balio-
teuez betea azaltzen da. Laugarren ebanjelioko tradizioak San 
Joanengan du iturburua edo egillea, baiña orrek ez du esan nai 
liburu osoa dena segidan eta arnas batean San Joanek berak bere 
eekuz idatzi zuela; arengandik zetorren tradizioa geroago eskiri-
buz ezarri zan. Laugarren ebanjelioari alako senidetasun bat ido-
ro zaio Qumrango idazki batzuekin, batez ere ezaguerari ematen 
dion ajola ortan eta antinomien zaletasunean (argi: illunpe, egia: 
gezur, bizitza: eriotza). Irugarren eta laugarren ebanjelioen ar-
tean ere somatu izan dira ar-emanen arrastoak. 

San Joanen tradizioak ba ote zekian beste tradizioaren be-
rri? sinoptikuena, alegia? Baietz dirudi. Ajola andiko gauza ba-
tzuk San Joanek ixildu baditu, hori da, noeki, beste nunbaitetik 
ezagunak zirela ba zekialako (19). 

I I I 

EBANJELIOETATIK AOZKO BERRI ONERA 

lru sinoptikuen eskema 

Aozko berri ona liburutan gelditu zaigu mamitua. Aozko be-
rri ona eskiribuz ezarria izan da, eta lau eratara ezarria, gaiñe-
ra. Lehenik mintzatua, gero eskiribatua: hori izan da bidea. Cuk 
orain kontrara, atzekoz aurrera egin bear dugu. Liburu idatziak 

(18) Biblia de Jerusalen. Introduccion a los Evangelios sinopticos, 
p. 1.297 ss. 

(19) Biblia de Jemsalen. Introducci6n a los Evangelios y a las episto-
las de San Juan, p. 1.407 ss. 
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ditugun ezkero, aozko katekesiraiño igo, abal den neurrian. Es-
kiribuzko ebanjelioetatik aozko ebanjeliora, eta azkenik, aozko 
ebanjeliotik Jesus berarenganaiño. Au da gure oraingo martxa. 

I ru sinoptikuak elkarrekin komunztatu ezkero, zera aurki-
tzen dugu: plan bat edo egitura nagusi berbera nabari dela iru-
retan. An datorren Jesusen bizitza eskema berdin batean sar di-
teke. Ona emen eskema hori: 

1 Jesueen bizitza agerirako pre3taera (Joan Bataiatzaillea, 
Jesusen Bataioa, Basamortuko tentazioak). 

2 Jesusen prediku eta mirariak (Galileako aldean). 

3 Jesusen joanera Jerusaleneruntz (Irugarren zati onetan 
anitz gauza berezi sartzen ditu Lukasek. Ikus Lk 9, 51-18, 43). 

4 Paeioa eta Piztuera. 

Ba dirudi eskema au aozko katekesian erabiltzen zen hura 
bera dela. Eta iru sinoptikuek eskema orren inguru borobildu 
digute Jesusen bizitza. Lukasek, ordea, ba ditu anitz gauza, es-
kema orren barruan nekez kabitzen direnak, eta gauza guzti oiek 
irugarren partean sartu ditu, ahal izan duen moduan. Orregatik 
esan izan da bera dela, sinoptikuen artean, gutxien sinoptiku de-
na (20). Eskemaren esiak lertzeko zorian daude, baiña ala ere 
ez dira lertu. 

Ebanjelioak eskiribuz ezarri aurreko garaia 

Ebanjelioak aozko tradizioen bilduma batzuk badira, ontan 
datza, agi denez, auzi onen gora behera guztia: kondaira alde-
tik zer fede edo eiñeste eman bear zaie tradizio oiei? Eta hori 
neurtzeko, tradizio oien sorgiroa, sorlekua eta bizilekua zein eta 

(20) Leal (Juan), Sinopsis de los cuatro Evangelios, B.A.C., Madrid, 
1954; p. 17. 
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nolakoa zen jakin bearko da. Orra auzi onen puntu larria. Tra-
dizio oiek eskiribuz ezarri aurreko aldiari egin bear zaio kaso. 
Nola izan zen tradizio oien asiera, nola gorde, zaitu eta besteen-
ganatu oi ziren. 

Geologiak lur-maillak daki bereizten: zein den zaharrena, 
zein geroago gaifieratua, nola sortu zen bata, nola bestea, t. a. 
Ebanjelioetako tradizioek ere, eskiribuz ezarri arte, zer gora-
beherak izandu zituzten jakin nai genuke: oien sorrera, ebolu-
zioa, t. a. Sortu zirenetik eta eskiribuz ezarri arte 30 urteren bat 
igaro ziran: tarte hori da, ba, kontuan euki bear duguna. 

Formgeschichte eskolaren usteak 

Formgeschichte deritzaion eskola, asmo orrekintxe sortu zan. 
Ebanjelioak aozko tradizio batzuen bilduma direla, gauza froga-
tutzat ematen du eskola onek. Beraz tradizio oien sorlekua eta 
sorgiroa nai du aztertu. Baiña eskola onen jarraitzaillerik geie 
nek ba dute uste bat edo aurre iritzi bat, beren azterketa guz-
tien gidari bezala dena. Ara zein: Lehenbiziko kristauek •—ala 
diote— itsuturik bezala gelditu ziran Piztueraren argiaz. Gaiñe-
ra erri xeak badu asmamen bizkor eta ioria, asma-indarra, ale-
gia, eta kristau aiek ere alakoxeak ziran. Egiaren kezkarik ez, 
kulturarik eta kritikarik bat ere ez. Beren sen, fede eta misterio-
-goseari amor emanez, ainbeste ipui eta leyenda asmatu zituzten. 
Era ortara, Jesusi buruzko oroigarriak nahastu egin ziran, itxu-
ragabetu, eta ala, ez Jesusen kondaira, baiña leyenda bat eman 
ziguten. 

Ebanjelioetako tradizioaren jatortasuna 

Zer esan? Nik ez dakit erri xearen asmamena noraiñokoa ote 
den. Ortaz ere ipui asko esan dela uste dut. Dena dela, asierako 
Eliza artaz ba dugu aski zertzelada eta albiste. Jaun oien usteak, 
onetan okerrak direla jakiteko aiña bai, beintzt. 
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Jeeus, benetazko gizona, ezur aragizko gizaseme, arras eza-
guna, eriotzara izan zan kondenatua. Aren gorputz illa illobian 
ezarri zuten, eta iru egunen buruan berpiztua azaldu zan: orra 
Eliza zaharraren jatorrizko esperientzia. Esperientzia onetatik 
sortu zan Eliza. 

Eliza hura ez zan anarkia bat. Fededun aiek ez zeuden iño-
ren jabetasunik gabe, nahas mahas Elizan bilduak. An ez zan 
edozer gauza siñisten. Ba zan Jerarkia bat. Amabi Apostoluak, 
Jesus berpiztuaren testiguak, ziran Eliza artan gidari eta irakas-
le. Oiengandik artzen zan siñistu bear zena. Apostoluak bereu 
artean elkargo bat, kolejio bat, osatzen zuten. Kristau eliza be-
rri bat an edo emen sortu dela aditzen duten bezain laister, ara 
joango zaizu urlia edo sandia, kolejio orren izenean, ango gau-
zen berri jakitera, ango dotriña eta biziera zuzena ote den azter-
tzera, eta gauzak bear diren bezala jartzera. Apostoluek eliza-
ko gauza guztien ardura dute, ba. Joan-etorriak egiten dituzte 
toki bakoitzeko tradizioa jatorra ote den jakiteagatik. San Lu-
kasek Apostoluen Egiñak deritzaion liburuan orduko Elizaren is-
pillu jatorra utzi digu. 

Jesusi buruzko tradizioak onako zeregin auetan erabiltzen 
ziran: Liturgian, Katekesian eta Mixioan (ots, fedegabeak eliza-
ratzeko egiten ziren predikuetan). Iru zeregin. Bakoitzak ba du 
bere giro berezia, eta giro oien ikutua nabari da tradizioetan. 
Baiña enplegu oiek izan dira, beete aldetik, babesik seguruena, 
tradizio oiek leial eta zintzo gordetzeko geien lagundu digutenak. 
Ez da ikusten irudimenari alako toki andirik eman zaionik. Je-
susi buruzko oroigarriak ahalik eta zintzoen gordetzea izan da kris-
tau aien kezka. 

Lehenik Eliza juduen artean asi zan, baiña oso goiz jentillen 
artera pasatu zan. Eta jentillen artera pasatzean, Testamentu Za-
harreko aipaerak gutxitu egiten dira, baiña kondaira zeatzagoa 
biurtu ere bai. Dirudianez, asiera asieratik kontaerak kolekzio 
edo sorta txiki batzuetan zeuden pillatuak: Pasioa, Parabolak, 
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mirakuiluak, t.a. Bide luze xamarra egin dute, ba, tradizio oiek 
lau ebanjelioetan tinkaturik gelditu diren arte. 

Orain obekiago konprenitzen da gure ebanjelioetan datozen 
desberdintaeun eta ustezko kontradizioen arrazoia. Beste aldetik, 
lau izatea bentaja andia da guretzat. Bakoitzak bere erara eski-
ribuz ezarri du tradizioa: izango dira (eta ba dira, noski) kora-
pilloak eta bat ez etortzeak, baiña bat izan bearrean lau izatea, 
ondasun bat da guretzat. Tradizio zabarra nolakoa zen jakiteko, 
asko laguntzen digu orrek. 

Gauza ezaguna da, gaiñera, semita aiek tradizioari oso zi-
rela atxikiak. Aparteko memoria zolia zuten gauzak buruz ikasi 
eta buruan gordetzeko. Berarizko teknikak ere ba zituzten orta-
rako. Gaiak ere alakoxeak izan: ikas-errazak, lauak, konplika-
zio gutxikoak. 

Aozko berriona lehenik arameo izkuntzan kontatu zan, ge-
ro griegora itzuli. Itzulpen au egiterakoan, ez ote zan gutxi asko 
aldatu, okertu edo galdu? Ba da hori ere esan duenik. Baiña hori 
diotenek onako au euki bear lukete gogoan: griegoa lehenbiziko 
komunidade edo eliza artan aeki ezaguna zela. Ikus, bestela, zer 
dion San Lukaeek Apostoluen Egiñetan, seigarren kapituluan 
(Ac 6, 1). Seguru asko, asiera asieratik, bai arameoa eta bai grie-
goa ere, erabilli ziran mintzabide bezala eliza zahar artan. Eta 
—arestian esan dugun bezala—, ba dakigu aldi artako rabinuek 
ba zituztela beren teknikak eta maiñak irakasgaiak aldaketa ga-
be gordetzeko eta besteei pasa arazitzeko. Kristauak ere, gutxi 
asko, teknika oiezaz baliatuko ziran. 

Au ere aitortu bear da, ordea: gure ebanjelioak pixka bat 
sustraitik aztertzen dituena, onako ontaz jabetzen da: leialtasu-
na gorde dela, bai, baiña ez ainbeete letrari, materialtasunari. 
Jaramon geiago egin zaio muiñari, gauzen mamiari, azalari 
baiño. 

Mendekoste ondoko eliza hura dela medio, pazko aurreko 
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egunetaraiño eltzen gera, ba. Jesus bere amabi Apostoluekin ara 
eta ona zebillen egun aietaraiño. Aldi artako gaiak eta Jesusen 
itz jatorrak gorde dizkigula Berri Onak, ez da dudarik. Eban-
jelioek, oro ar, gure fidantzia merezi dute. (Orrek ez du esan 
nai, noski, puntu jakin bat edo kuestio bat zeatz meatz arakatu 
nai denean, frogantza eta azterketa berezia egin gabe pasa gin-
dezkela). 

Jesusen itz berberak ba ote dago jakiterik? 

Jesusen itz berberak jakiteraiño el gindezke? "Ipsissima ver-
ba Iesu\.. Aramaitar kutsua dariela gure ebanjelioei, hori bis-
tan da. Iñoiz, bearbada, Jesusen itz jatorrak, bai, baiñan beren 
tokitik atereak eta beste leku batean kokatuak eldu zaizkigu. Be-
ren ingurune jatorra ahaztu egin zan nunbait. Itz batzuen jato-
rrizko itxura zein zen iñoiz atera diteke oraindik, dauzkagun tes-
tuak elkarrekin komunztatuz. Itxuren arabera (eta adibide bat 
jartzeagatik), Jesusek azken afarian "Au da nere aragia" esan 
zuen, eta ez "au da nere gorputza". Ontan ere San Joan izan da 
(Io 6, 51) itz orren itxura obekienik gorde diguna (21). 

Kontaera batzuk bizi-biziak dira. Oietan teetiguaren otsa na-
bari da, gertakizuna bere begiz ikusi duen testiguaren otsa, ale-
gia. Beste kontaera batzuk, berriz, hitsak dira, motelak. Eta arra-
zoia: ebanjelistak ez zuela ain berri emale jatorrik izan. 

Or da ardi galduaren itza (beste adibide bat aipatzeagatik). 
Itz au Jesusena da, noski. Bai Mateok eta bai Lukasek ere ba 
dakarte. Baiña kontestu banatan, eta itzaren elburua eta esanaia 
diferentki azalduaz. Lukasek, guztiok dakigun bezala, zeruko Ai-
taren errukia eta biotz ona agertzera emateko dakar itz au. Ma-
teok, berriz, eliz gizonak pekatarien billa ibilli bear duela era-
kueteko. (Ikus Lk 15, 3 ss eta Mt 18, 12 ss). Egia da: Jesusek be-
rak erabilli zezaken itz hori, naiz bata naiz bestea erakusteko. 

(21) Ikus Leon-Dufour, o. cit., 325 or. 
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Baiña onako beste au ere gerta zitekean: Elizako bear izanek es-
katzen zuten neurrian, Jesusen itzen aplikazio berriak egiten zi-
rela. 

Jesusen aurtzaroko kontaerak 

Or ditugu, baita ere, Jesusen aurtzaroko kontaerak. Bi eban-
jelioetan bakarrik datoz: Lukas eta Mateorenean, alegia. Eta ba 
dirudi batak bestearen berri jakin gabe idatzi dutela. Bestela, 
idatzi zuten bezala ez zuten idatziko. Aurtzaroko kontaera oiek 
ba dute itxura bat edo izakera bat oso berezia. Jesusen aurtza-
roko gauzak ez ziran aozko berri onean sartzen. Jatorrizko be-
rri onak Jesusen bizitza ageria aldarrikatzen zuen, baiña ez aur-
tzaroa. Gauza miresgarriak (aingeruak) erruz azaltzen dira kon-
taera oietan; bizitza agerian, berriz, ez (edo oeo gutxi). "Gene-
ro literario" berezi batean idatzirik daudela dirudi. Orrek esan 
nai du pasarte oiek interpretatzerakoan, ba dela problema bat. 
Eta, jakiña, uts egin diteke, naiz mutur batera naiz bestera geie-
gi joaz. Dena itzez itz, dagoen bezala, gertatu zela uste izatea 
izango litzake mutur bat. Dena asmatutzat ematea: orra beste mu-
turra. Ez bata ta ez bestea ez dirudi onartzekoa denik. 

Esate baterako, iru anunziazioak (Ama Birjiñarena, Zaka-
riasena eta San Joserena) Testamentu Zaharreko estilo baten 
araura daude eratuak. Orrek esan nai du Bibliako kontaera ba-
tzuk artu dituela idazleak eredu edo ispillutzat. Baiña orrek 
esan nai ote du kontaera oiek erabat asmatuak direla eta idaz-
molde orren azpian ez dela benetazko gertaera bat? Ez noski, 
edo beintzat idazleak idazmolde hori erabiltzetik ez da hori se-
gitzen. Eta ziñez, Lukasek dakarzkian iru kantiku oiei (Magni-
ficat, Benedictus, Nunc Dimittis) judu kristauen kutsu jator gar-
bia somatzen zaie. Ango giroa eta an datozen ideiak, kristauta-
suna sortu baiño lehenagokoak dituzu Geiago oraindik, benetaz-
ko gertaera jatorren oiartzuna dantzugu beroietan (22). 

(22) Ikus Leon-Dufour, o. cit, 349 or. 
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Beste adibide bat: Mateok esaten digu Maguak etorri zirela 
Belenera Jesus j'aio berria adoratzera. Emen ere, dirudianez, Ma-
teoren kontakizunak ba du eredu bat, idazleak ispillutzat artu 
duena: Moisesen bizitzako midrasb bat, alegia. Baiña hori ala iza-
nik ere, segitzen ote da ortik Maguen etorrerarik ez zela gerta-
tu? Baitezpada ez, beintzat. Itxuragabekoa eta bitxia iruditzen zai-
gu guri pasaizo au, baiña bearbada ez dugu orduko giroa aski on-
do ezagutzen. Mesiaren esperantza gutxi asko zabaldua zan in-
guruko errietan. Eta hori ala bada, Jainkoak, bide egokiren ba-
tez, ezin adierazi zezaieken jentillei esperantza hori bete zela? 

Mateok eta Lukasek, bada, bakoitza bere bidetik ari dela 
eta elkarren berri gabe, Jesusen aurtzaroa kontatu digute. Bien 
kontakizunak bateratzea eta konkordatzea ez da beti erraz. Bai-
ña ain zuzen ere, orrexegatik arrigarriago da nola oiñarriko gau-
zetan bat datozten ikustea. Biek esaten digute birjiña batek (Ma-
ria zeritzaionak eta Joeeri itz emana zegoenak), Espiritu Santua-
ren egitez, Jesus aurra sortu zuela, eta aur hori Belenen mun-
dura eman zuela; gero, berriz, Nazareten bizi izandu zirela. Be-
lenen jaio eta gero Nazareten bizi: bi xehetasun auek ere histo-
rikoak dira, dudarik gabe. 

Eta beetea —Espiritu Santuaren egitez sortua izan zela Je 
sus— zein ote da notizi orren iturria? Mesias era ortara jaioko 
zenik juduek ez zuten uste. Siñiskera orrek Isaiasen pasarte ar-
tatik (Is 7, 14) ez dirudi artua. Seguru asko, Ama Birjiñaren 
beraren aitorrera izan da beronen iturria (23). 

Jesusen bizitza agerikoa 

Eta Jesusen bizitza ageriaz, zer esan? Iritxi ote gindezke bi-
zitza orren puntu nagueiak sendo eta ziur finkatzera? Baietz uste 
dugu. Lau ebanjelioak begien aurrean ditugula, beren ezberdin-
tasun eta bat ez etortzeak gora behera, bakoitzaren murrizte, egi-

(23) Ikus Leon-Dufour, o. cit., 343 or. 
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tura eta joera berezien gaiñetik, posible da bai Jesusen bizitza 
agerikoa aski sendo eta seguru ezartzea. Joanek ematen dizkigun 
xehetasunak oso dira baliotsuak ortarako. Joanek ba du bizitza 
orren partitze bat oso berezia, Sinoptikuek adierazten duten ez 
bezalakoa. 

Asieran (hori Sinoptikuek ere esaten digute) Jeeusen bata-
ioa dugu, eta Jesusen artu emanak Joan Bataiatzaillearekin. Bai-
ña laugarren ebanjelioak geiago esten digu oraindik: aurreneko 
bi dizipuluak, Jesusi bildu zitzaizkion aurreneko bi ikasleak, le-
henago Joanen inguruan ibillitakoak zirela. Emen, bada, Jordan 
ibaiaren ondoan, eta Bataiatzailleagandik ez urruti, izan zuen 
asiera Jesusen bizitza ageriak. Judean beraz, ez Galilean. 

Judu guztien uriburua, iri santua, Jerusalen zan, noski. An 
zan Tenplua. Zenbat aldiz igo zan Jesus Jerusalenera bere bizitza 
agerian? Ontan ere Sinoptikuek, itxuren arabera, igoaldi bat ba-
karra kontatzen digute: Pasioa eta Eriotza gertatu zenekoa. Baiña 
puntu au ere Joanek obeki argitzen digu. Joanek dionez, maki-
ña bat aldiz igo zan Jesus Jerusalenera. Eta Sinoptikuetan ere, 
argi eta garbi ez esanarren, ba dira aieru eta antz emate batzuk 
hori egia dela uste izateko. 

Gero, or dugu Jesusen mixio-lana Galileako- eskualdean. Au 
da Sinoptikuek bereziki kontatu digutena. Jesus jendetaldeari pre-
dikuak egiten ari da. Predikuak, parabolak, sendatzeak eta abar 
egiten ditu. Baiña Galileako mixioak eten bat izan zuen, azken 
bat. Noiz eta zergatik ausi zuen Jesueek Galileakin? Dirudianez, 
ogiak ugaldu zitueneko une artan. Jendea, mirari arekin bero-
tuta, oiuka asi zan: "Au duk benetan Profetea, mundura etorri 
bear duen Profetea" (Jo 6, 14). Eta dagoeneko, Jesus artu eta 
errege nai dute egin. Jesusek, orduan, lertzeko zegoen matxina-
da desegindu, eta apostoluei itxasoz beste aldera joateko agindu 
zien. 

Jende aien aiurria nolakoa zen ikusirik zegoen, bada. Ga-
lilearrek ez dute beste ametsik: mundu ontako Meeias bat nai 
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dute. Bazkari bura eta bazkal ondoko itzaldia Kafarnaunen, az-
ken agurra izan ziran. Ordutik aurrera bere dizipuluak eskola-
tzera lotuko da Jesus. Bere ikasle mamiak errotikan azitzera. 
Erri-gidariek —esan bearrik ez dago—, ahalegin guztiak egin di-
tuzte mixioari oztopoak eta eragozpenak jartzen, onen mirakui-
luak etsaiaren obra direla esanez, Jesusen aurka azpi-lana egi-
ñez, ta abar. 

Bukatzeko, ona emen bizitza ageriaren eskema edo labur-
pena: 

1 Asiera, Bautistaren itzalean. 

2 Galileako predikuak. Predikuen gaia: erresumaren eto-
rrera. 

3 Galileako eskualdea utzirik, Israelekin mugja egiten du-
ten bazterretan dabil Jesus. Aren ardura berezia, orduan, dizipu-
luen eskolatzea. 

4 Jerusalenera dijoa eta an iru bat illabete egiten ditu. 
Oraingo predikuen gaia: Jesusen beraren presuna. 

5 Jordan ibaiaz andiko aldera dijoa. 

6 Berriz ere Jerusalenera dator Erramu igandez. Pasioa ta 
abar gertatzen dira (24). 

(24) Ikus Leon-Dufour, 361 or. 



ZORTZIGARREN KAPITULUA 

JESUSEN GARAIKO ETA ERRIKO GIROA 

Jesukristoren jaiot-urtea 

Gaur eguneon, eta aspaldi samarretik (Dionieio Txikarrak 
V gn. gizaldian kontaera modu au asmatu zuenetik), urteak Kris-
toren jaiotzatik asita kontatzen dira. Mundu guztian zabaldua 
dago oitura au, baita kristau ez direnen artean ere. Diotenez, or-
dea, Dionisio Txikarra delako orrek ez zituen kontuak ongi ate-
ra eta pixka bat atzeraturik gabiltza gure kontatze-moldean. Je-
sus, alegia, Erromako iria sortu eta 746 garren urtean jaio zan 
(itxuren arabera), ots, 746 urtean "ab Urbe condita". Dionisio 
Txikarrak, berriz, bere kontaeran lehenbiziko ui/etzat jotzen duen 
urtea ez da presiski Jeeusen jaiot-urtea, berak ala uste bazuen 
ere. Ordurako Jesusek ba zuen zortzi urteko adiña. Beraz, atze-
rapen txiki orrekin gatoz urteen kontaeran (1). 

Nolanai ere, orrek ez du guretzat ajola aundirik. Jesusen 
etorrera artu du munduak mugarri antzo denborak eta aroak 
neurtzeko, eta onek bai duela esanai sakona! Oitura au ez da ez 
moda bat, usario xoil bat. Ez da giza adimenaren joku utsa ur-
teak era ortara kontatzea. Izan ere, Kristok zerbait berri eta illez-
kor ekarri du mundura. Gizadian eta kondairan barna arima be-
rri bat ixuri du. Orregatik, eten bat gertatu da kondairan Kris-

(1) Ikus T. Corbishley, Cronologia del Nuevo Testamento, Verbum Dei 
deritzaion liburuan, vol. III, n.° 676. 
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torekin. Krieto etorri aurreko zibilizazioak eta aroak, naiz ta os-
petsu eta miragarriak izan alderdi askotatik, zearo daude illak. 
Aiekgatik bai esan ditekela: Joanak joan! Betiko joanak dira, 
eta ez dago aietara biurtzerik. Kristok arima berri bat arrarazi 
dio giza-kondairari, eta arrezkero aroek eta zibilizazioek ba du-
te begitarte bat arras bestelakoa. Ba da bame-indar bat, legami 
bat, gizadia eta zibilizazioa beti urduri, beti gora-naiean darabi-
Uana (2). 

Erromatar lnperioa eta Palestina 

Itzul ditzagun begiak, ixtant batez, mende urrun aietara, or-
duko gauzen egoera, gizarte-giroa ta abar, abal den neurrian, 
ezagutzeko asmoz. 

Erroman Augusto zan Enperadore. Eta edozeiñek daki ga-
rai artan Erroma zela mundu guztiko iri nagusi eta burua. Bere 
mende zuen Erromako Enperadoreak mundu guztia: totus orbis. 
orduan zioten bezala. Ez zan, jakiña, mundu guztia, ezta mundu-
ko parterik geiena ere, baiña bai alde ontan ezagutzen zen de-
na edo ia dena. Asia eta Afrikako lur-barruan zer zegoen ez zan 
orduan jakiterik; Europako bazter batzuk ere gutxi ezagunak zi-
ran. Are gutxiago oraindik Amerikak eta Ozeania: oiek zirenik 
ere ezin antzik eman. Beraz, totus orbis famatua Mediterraneo itxa-
soaren inguruko ezpainek osatzen zuten. Europako ego aldea, 
Afrikako iparraldea eta Aeiako sartaldea: hori zan guztia. Edo-
zein modutan ere, Jesusen sorterria barruan sartzen zan. 

Garai artan Palestinako lurraldea nola aurkitzen zen ba da-
kigu. Jesus jaio zenean Herodes Andia zan ango errege. Onek 
Palestina oeoa zuen bere mende. Egia esateko, Augusto Enpera-
doreari zor zion errege-aulkia. Erromako jabeari zurikeriak egi-
ñez eta pagakizun gogorrak ordainduaz, nolabait zaitzen zuen be-

(2) Ikus Jean Guitton, Le probleme de Jesus. Chap. I Absence et pre-
scnce de Jesus dans l'histoire, Paris 1950; 21 or. 
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re koroia. Sebasten tenplo bat eraiki zuen Augustoren omenez, 
eta binbitartean Jerusalengoa berritu eta andikiro dotoretu zuen, 
judutarrak bereganatu nairik. 

Jesusen bizitza agerikoa asi zeneko, Erroman Augusto illa 
zan, eta aren lekuan Tiberio zegoen agintzen. Palestinan, berriz, 
Herodesek egindako batasuna bereala puskatu zan. Galilean bes-
te Herodes bat (lengoaren semea) zegoen tetrarka bezala. Te-
trarka itz onek garbi adierazten du Palestinako laurdena baka-
rrik zeukala bere eskumenean. Felipe (Herodes onen anaia), Itu-
rea eta Trakonitiden —Tranejordaniako aldean— zan tetrarka. 
Eta Abilinan Lisania, tetrarka bezala au ere. Judean, berriz, Ar-
kelao egona zan laugarren tetrarka bezala, baiña oni erromatarrek 
agintea kendu egin zioten, eta orduan Judea zuzen zuzenean eta 
oso osoan erromatar biurtzeko bidean sartu zan, Inperioko pro-
bintzia bat balitz bezala. Obeki esateko, Siriako probintziaren za-
ti bat bezala. Ain zuzen ere, Pontzio Pilato zan Siriako goberna 
riaren ordezkoa Judearako. Erromako agintari onek Zesareako 
iria zeukan egotezko bizilekutzat, baiña Pazko garaian Jerusa-
lenera igotzen zan. Palestina guztia zegoen, ba, beregaintasuna 
galdu bearrean eta Erromatar Inperioko puxka uts bat biurtze-
ko bidean. 

Erromatar biurtze hori zer zen guk nekez asma dezakegu. 
Gorago esan genuen bezala, lnperio guztian zear ba ziran bizi-
-molde bat, kultura bat, izkuntza bat eta oitura jakin batzuk, 
nunai eta noranai eltzen zirenak. Ez zan iñun ugolde hura geldi-
arazitzeko indarrik. Ejipto eta Mesopotamia bezalako lurralde fa-
matuak, beiñola zibilizazio aundi baten jabe izandakoak, arras 
helenizatu ziran; erromatarren eta griegoen oitura, izkuntza eta 
bizi-moldeak onartu zituzten. Palestina, askoz txikiagoa eta 
ezteusagoa izanik, fite eta lan aundi gabe irentsia izango zela us-
teko zuen edozeiñek, baiña ez zan ala gertatu. Ba zuen erri txiki 
onek ondasun berezi bat, beste oiek ez zutena: bere erlijioa, 
Jainko bakarraren siflestea eta Jainko orrekin lokarri bereziak zi-
tuelako fedea. Ba zuen bere Biblia. Eta bai arrotasun bat ere: 
beste erri denen goitik zegoelako konzientzia bizia, alegia. Etor-
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kizun aundi baten itxaropena zeraman biotzean kokatua, naiz ta 
etorkizun hori nola edo zer moduz egia biurtuko zen, garbi ez 
jakin. Nolanai ere, Israel zan Yahveh-ren erri autatua. Yahveh 
eta Israelen artean ba zan alkartasun sakratu bat. Israelek bere 
Jaunarekin leial jokatzen baldin bazuen, Jainkoa bere aldetik, 
bere promesak gordetzera beartzen zan. Etorkizunari buruz abia-
tua bizi zan, ba, Israel, Mesiak ekarriko zuen erreeumaren es-
peroan. 

Erlijioak eta Bibliak asko lagundu zion Israeli bere norta-
suna zaitzeko, erri bezala zeukan nortasuna gordetzeko, alegia. 
Erri au arimaz gabetzen saiatu zirenak aurki jabetu ziran ortaz. 
Jesus jaio baiño bi edo iru gizaldi lehenago Siriako erregeak Pa-
lestina menderatu nai izan zuten. Eta Antioko Epifanes gogotik 
lotu zan bere lanari: erlijio berezi hura kendu bear zan israe!-
darren biotzetatik, israeldarrak jentil biurtu bear ziran mundu-
ko beste erri guztien antzera. Kondairak ezagutu duen aurrene-
ko pereekuzioa erlijioagatik, ark asmatu zuen. Jesus jaio baiño 
167 urte lehenago Jerusalengo Tenploan Zeus-en irudia jarria 
izan zan. Baiña kontuak gaizki atera zituen Antiokok. Erria gi-
zon bat bailitzan, armetan jaiki, eta makabeotarrak buruzagi zi-
rela, gerra aurrera eraman zuen, askataeuna lortu arte. 

Orain erromatarrek leunago eta ezker esku geiagorekin jo-
katzen zuten. Israelgo erlijioa eta oitura bereziak errespetatzen 
ziran, baiña ba zan lengo problema berbera. Erri hura ez zan 
besteak bezalakoa, ezikaitza zan, arroa zan, jentillak eta jentillen 
aurrerapen, jakinduri eta indar guztiak mezprezatzen zituen. Zer-
bait aundiagorik ba zeukalako ustean bizi zan bera. Eta beste al-
detik, ain utsa, txatxarra eta ezteusa izan! Erromalarrek beren 
onetik ateratzen ziran, portaera au nabaitzen zuten bakoitzean. 
Israelgo semerik xehe, xume, probeenak, milla aldiz geiago ba-
lio zuen, bere ustez, jentil guztiak baiño; eta konzientzia au be-
re fedetik, bere erlijiotik zetorkion. 

Judutar erria, bada, —eta bereziki Judea— Jesusen garaian 
erromatarren menpean aurkitzen zan, bere erlijio, oitura eta abar 
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zintzo gordeaz, alere. Erriak gogo txarrez jasaiten zuen menpe-
tasun hori. Jainkoaren erri autatua fede gabeko jentil batzuen 
menpean egotea, hura lotsa! Mesias edo Buruzagi baten esperan-
tza, bizi-bizia zegoen israeldarren biotzetan; baiña erri batek as-
katasuna galdu duenean, ametsetan asten da, eta judurik geie-
nek ere Mesias hori ez zuten bestetarako nai, erromatarren uzta-
rri hori astintzeko baizik. Auxe izango zan, aien ustez, Mesias 
orren zeregiña: erria erromatarren agintepetik ateratzea. 

Alderdiak: Saduzeo, Fariseo eta abar 

Olako une larrietan erne oi diren joera edo partidu mueta 
guztiak ziran Jesusen denboran ere. Eta aurrena, gaur kolabo-
razionistak deituko genituzkenak. Oiek dira Ebanjelioan "hero-
diano" izenarekin datoztenak. Izan ere, zer zan Herodes? Erro-
maren ogipeko bat, zerbitzari esaneko bat. Saduzeoak ere Erro-
marekin ondo egotea nai zuten. Oietakoak izaten ziran andikiak, 
dirudunak, apaiz nagusiak, kargudunak: oiek ez zuten istillurik 
nai: beren mailla zaitzeko, onen onena zan erromatarrekin bu-
rrukarik ez eukitzea, konponketa bat egitea. Publikanu edo zer-
ga-biltzailleak ere azaltzen dira Ebanjelioan. Auek, zerga edo 
pagakizunak kobratzen zituzten. Gorrotatuak eta gaizki ikusiak 
izaten ziran, erromatarrentzat lan egiten zutelako. Ebanjelioetan 
ikusten dugu nola Jeeusek zerga-biltzaille kaxkar oiek beregana 
deitzen zituen, eta nola oietatik artu zuen apostolu bat, Mateo, 
aurreneko ebanjelioaren idazlea. Dirudianez, zerga-biltzaille 
arrunta baiño geixeago zan Mateo: oien buru, kontu-artzaille edo 
arduraduna, eta zerbait ikasia ere bai, noski. 

Kolaborazionista oien begiz begi eta aurka zeuden gaur "re-
sistenzia" izenarekin bataiatuko genituzkenak. Erri xea, guztia 
edo geiena, alderdi ontan sartzen zan. Eta erri orren gidariak, 
noski: Fariseuak. Ebanjelioan, Fariseuak dira maizenik Jesusekin 
burrukan ari direnak. 

Baiña resietenziako sail aundi onen barnean, ba ziran maillak. 
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Geienak, Jesusen denboran beintzat, ez ziran indarraz baliatzen. 
Violenzia edo bortxa gabeko resistenzia modu bat egiten zuten, ale-
gia. Flavio Josefok (De bello iudaico liburuan, 11, 9) ba dakar 
gertaera bitxi bat. Kontatzea merezi du, orduko jendearen joka-
bidea ikusteko. Pilato, Judeako gobernari jarri zenean, gauaz eta 
iñork ikusi gabe, Jerusalenera ekarrarazi zituen Zesar-en irudi 
eta banderak. Juduen legean irudi mueta guztiak debekaturik zeu-
den. Biaramonean, jendeak irudiok ikusi zituenean, asi ziran oiu-
ka: oiek andik kentzeko eskatzen zuten. Baiña ez zuten ezer lor-
tu. Orduan jende mordo ikaragarria Zesareara joan zan, Pilatori 
berari gauza bera eekatzeko. Ezezko gorria eman zien Pilatok. 
Orduan lurrean etzan, eta alaxe egon omen ziran bost egun eta 
bost gautan. Azkenean Pilato joan zan bere auzitegira, eta de-
nai ara ots egin zien, erantzun bat ematera balijoa bezala. De-
nak plazan zeudelarik, soldaduak aren aginduz etorri eta inguru 
guztian jarri ziran, judutarrak erdian artuta. Pilatok judu jen-
deari jakiñarazi zion bertan izango zirela zatituak, baldin Ze-
sar-en irudi aiek onartzen ezpazituzten, eta soldaduei agindu 
zien beren ezpatak prest eukitzeko. Hori aditzean, judu aiek de-
nak belauniko jarri eta beren lepoak eskeintzen zituzten, eta dea-
darka zioten naiago zutela il, beren legeak austen utzi baiño. Pi-
latok ez zuen olakorik espero. Arritu egin zan, eta bereala agin-
du zuen irudi aiek Jerusalenetik kentzeko. Alako jende modua-
rekin ez zegoen gibelat biurtu beste biderik, eta erromatarrek, 
geienetan beintzat, naiko ongi errespetatzen zuten judu erriko 
erlijioa, siñiekera eta oiturak. 

Denak, ordea, ez ziran ain paketsu eta otxanak. Ba ziran, 
alegia, bortxa gabeko resistenzia-gisa orrekin asetzen ez zire-
nak. Oiek dira gaur "terroristak"-edo deituko genituzkenak, arma-
-bidez eta gerra sainduaren bidez auziak garbitu nai zituztenak. 
Abertzale amorratu oiek, erromatar bat ikusten zutenean, ahal 
bazuten beintzat, atzetik joan eta saldukeriaz aiztoa sartuko zio-
ten. Ba zuten beren izen berarizkoa: "zelotak". Jesusen denbo-
ran ba ziran orrelakoak ere, eta Jesue il ezkero, ugariagotu egin 
ziran, eta azkenik, erri guztia gerrara eta ondamendira lerra ara-
zi zuten. Jesusen gazte denboran, agertu zan zeloten alderdi edo 
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partidu hori: eriotzeak, suak, matxinadak eta abar maiz gerta-
tzen ziran oiek zirela medio. Apostoluen artean ikusi dugu bat 
"kolaborazionista" izandakoa: Mateo; baiña zelota izandakoak 
ere ez dira falta: Simon apostoluak zelota goitizena darama (Ka-
naneo ere deitzen zaio, baiña itz orrek gauza bera esan nai du, 
"kanah" hebreoz "zelo" "karra" baita). 

Judas berbera, Jesusen saltzaillea, ba da suemoa zelota oie-
takoa ote zen. "Iskariote" goitizena ematen zaio ebanjelioan. Eta 
jakintsu batek baiño geiagok uste du izan au "sicarius" itzaren 
aldaketa bat baizik ez dela. Eta ain zuzen, "zelota" oien artean 
bortitzen eta amorratuen zirenei "sikario" izen hori ematen zi-
tzaien. Hori ala bada, beste argi batean ikusten da Judasen 6al-
dukeria; badirudi, alegia, Jesus saltzeko arrazoietan politika ere 
sartzen dela. Judasek usteko zuen Jesusek judu erria erromata-
rren agintepetik askatu bear zuela; egia esateko, beste apoeto-
luek ere ba zuten amets hori. Baiña Judas etsipen gogorrean ero-
ri zan Jesusen asmoak ta bideak bestelakoak zirela oartu zenean, 
eta orduan mendekuz eta gorrotoz, bere Maisua saltzea erabaki 
zuen (3). 

Esenioak eta Qumran-go esku idatziak 

Batzuen eta beeteen erdian ba ziran politika arazoetan ba-
tere sartzen ez zirenak. Oietakoak bide ziran Esenioak. Ebanje-
lioetan oien aipamenik ez da egiten; Flavio Josefok, ordea, bai, 
aipatzen ditu, eta baita Elizako Guraso batzuek ere. Eta gure 
egunetan, Qumran-go esku idatzien aurkitu berriak argi aundia 
ixuri dute oien gain. Gizartetik alde eta bakartadean bizi ziran 
beren komentuetan bezala. Itxaso Illaren inguruan ba da basa-
mortu bat, eta huraxe zan auen bizilekua. Bai mundutik eta bai 
politikatik ere aldenduak, konfiantza bizia zuten alare Jainkoa-

(3) Ikus Alonso, La muerte de Jesus en relacion con la politica "Sal 
Terrae" aldizkarian, 1963, 193 or. 
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ren eskuz noizbait Argiaren Semeek burua jasoko zutela eta Illun-

pearen Semeak azpiratuak izango zirela. 

Zalaparta aundia atera dute azken urte auetan idazle ba-

tzuek. Esenioak modan jarri dira. Oietan billatu nai lukete Kris-

tautasunaren asiera esplikatzeko giltza. Izan ere, 1947 eta urren-

go urteetan gertatu diren aurkituek inportantzi larria dute: ortan 

ez dago dudarik. Baiña betiere olako okaeioetan gertatu oi de-

na: geiegikeriak esan eta neurriz kanpoko ameteak egin izan dira. 

Batzuek esan dute Kristo esenio bat besterik ez dela, eta Eban-

jelioetan ageri den Kristoren irudia Qumran-go esku-idatzietatik 

artua dela: idatzi oietako "Justiziaren Maisua" izan dela Kristo-

ren eredu eta ispillu, ta abar. Baiña emen zera gertatu da: Testa-

mentu Berritik artutako argi eta koloreekin ikusten dituztela ba-

tzuek paper zahar oiek. Qumran Testamentu Berriaren argitan ikusi 

ta mterpretatu nai izan dutela batzuek. Egia esateko, zer ikusi txi-

kia dute batak eta besteak. Eta ain zuzen, kristau erlijioak eka-

rri duen izerdi berria nabaritzeko, ez dago esku idatzi oiek otz 

otzean eta arretaz aztertzea bezalakorik. Hori bai, lehenbiziko 

kristauen artean izan ziran, dudarik gabe, esenio izandako ba-

tzuk, eta oien kutsua ageri da gutxi asko lehen gizaldietako kris-

tau elkargo batzuetan, Sirian batez ere. 

Baita ere pentsatu izan da Joan Bataiatzaillea ez ote zen 

oien artean azi eta koskortu. Ebanjelioak dio basamortuan azi 

eta bizi zela; eta esenioek baeamortuan zituzten beren bakarte-

giak eta an bizi ziran monje edo praille gisa. Joan ebanjelista ere 

txikitan oien artean eskolatu ote zen susmatzen dute batzuek. Ba-

liteke ala izatea. Jesusek, ikusi dugunez, beste partidu eta giza-

-mueta guztietatik bereganatu zituen gizonak, eta Jainko-zale kar-

tsu ziren auetatik areago egingo zuen, noski (4). 

(4) Ikus Danielou, Los Manuscritos del Mar Muerto y los origenes del 
Cristianismo, Madrid 1961. — J.R. Scheifler, Asi nacieron los Evangelios. 
Cap. IV. Los Manuscritos de Qumran y los Evangelios, Bilbao 1964; 225 or. 
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Tenplua, Sinagogak eta Eskribak 

Jerusalen zan, Jesueen garaian, Palestinako iri-bura baka-
rra; ez zeukaten, gaiñera, juduek beste iri aundirik. Au zan na-
zioaren biotza, emen zegoen Tenplua, au da, eliza; errietako si-
nagogak, ongi mintzatzera, ezpaitziren elizak. Jerusalengo eliza 
bakar ortan egiten ziran, ba, elizkizunak, eta eskeintzen zitzaiz-
kion Jainkoari sakrifizioak: txekor, ardi ta abar. Israeldar guz-
tiak urtero joaten ziran erromerian Jerusalenera. 

Beste errietan, elizarik ez, baiña ba ziran sinagogak. Sina-
gogak zera ziran: etxe batzuk otoitzerako propio jarriak; otoi-
tzerako, eta erlijio gauzak ikasteko. Sinagoga oietan larunbat 
guztiez biltzen ziran juduak. An denek elkarrekin salmuak kan-
tatzen zituzten, Testamentu Zaharreko liburuen irakurtzak en-
tzun, eta oien gaiñean argita6un edo azalpenak jasotzen zituzten 
eskriben aotik. 

Eskribak, berriz, zer ziran? Biblia eta Moiseren legeko gaie-
tan jakintsu edo zerbait ikasiak ziren gizonak. Ez ziran apaizak. 
Apaizak Jerusalengo tenploko zeregiñetan aritzen ziran. Eskri-
bak, berriz, laikuak ziran; erriko seme arruntak, beren lan edo 
ofiziotik ogibidea billatzen zutenak, baiña erlijioari eta Moiseren 
legeari oso atxikiak, eta atxikimendu orrengatik hura estudiatze-
ko astia artzen zuten. Era ortara erriak eskola zerbait jaeotzen 
zuen asteoro erlijioari eta Moiseren legeari buruz. 

Ogibide, laboreak eta abar 

Isaeldarrik geienak nekazari ziran. Garia eta garagarra, ur-
tea ona izan ezkero, ugari samar egiten zan. Baita piko, mahats 
eta beete zenbait fruta ere. Basoak eta oianak ere ba ziran orduan; 
geroago, berriz, oiek denak kendu eta galdu egin ziran. Artzain-
tza ere ezaguna zan; baiña Jesusen garaian ez zan bizibide au 
beiñola bezin estimatua eta billatua. Arrantzaleak ere ba ziran 
Galileako itxasbazterrean, eta ain zuzen, oietatik artu zituen Je-



156 ZOHTZIGARREN KAPITULUA 

eusek bere Apostolu batzuk. Arotzak ere ba ziran, noski; Jesus 
berbera arotz (zurgin) izandu zan Nazareten. 

Zenbat bizilagun zeukan Palestinak Jesusen garaian ez da 
samur jakitea. Bi milloi edo or nunbait izango zuen, itxuren ara-
bera. Ponpeyok (63 gn. urtean, Jesukristo jaio aurretik) lurra 
erromatarren menpean jarri zuenetik eta urrengo eun urteetan 
(Jesukristo jaio ezkero 66 gn. urtera arte) pakean iraun zuen 
erriak. Bitarte ortan gertatu ziran Jesusen sorrera eta bizitza, eta 
kristau erlijioari asiera eman zioten gertaera aundiak. 

Judea, Samaria eta Galilea 

Iru probintzi edo eskualde zeuzkan orduan Paleetinak (Jor-
dan ibaiaren eskuma-aldeko Palestina esan nai dugu): Judea, 
Samaria eta Galilea. Judea, egoaldean. Berau zan judu erlijioari 
atxikiena. Samaria, berriz, alderdi kutsatua balitz bezala, gaizki 
ikusia izaten zan. Izan ere, samariarrak atzerriko jendearekin 
nahastuak zeuden; beren bidetik zebiltzan, ba, baiña judu er-
lijio eta siñiskerak erabat baztertu gabe. Galilean bertan ere iri 
aundiak helenizaturik zeuden; baiña nekazari jendea oso zan ju-
dutar erlijioari atxikia, eta oso abertzalea, gaiñera. 

Galilea (au da iparraldeko probintzia), alderdirik aberatse-
na zan, eta beste erriekin ar emanak izateko obeki kokatua ze-
goena. Ejiptotik Mesopotamiara zijoan kamio aundia Galileako 
biotzetik pasatzen baitzan. Judea, berriz, zoko egiten zan, eta be-
re bakartade orrekin judutarren berezitasunak obeki zaitzen zi-
tuen. 

Aundikiak Jerusalenen bizi ziran. Baita dirudunak, apaiz 
nagusiak eta abar. Judutarren jakintsuak, "rabbi" edo irakaslerik 
famatuenak ere an ziran. Baiña galilearrak odol-bero zirelako 
edo, abertzaletasunean eta matxinadak asmatzen judutarrak baiño 
ausartago ziran. Jerusalengo aundiki eta kargudunak ez ziran 
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bat ere matxinada zaleak. Naiago zuten agintariekin konponketa 
on bat egin, naiz Herodes naiz erromatarrak izan agintari. 

Izkuntza 

Judean arameoa itzegingo zan, noski. Galilean baliteke grie-
goa arameoa bezin arrunta izatea. Batzuek uste dute Jesus eta 
Apostoluak bi izkuntza oien jabe izan zirela. Nolanai ere, beren 
arteko mintzabide bezala, judutarrek arameoa erabiltzen zuten. 

Hebreotar izkuntza, berriz, Testamentu Zaharreko libururik 
geienak idatzirik dauden izkuntza, illa zan Jesukristoren garaian. 
Eguneroko bizitza arruntean ez zan erabillia. 332 urtean (Jesu-
kristo jaio baiño leben), Alejandrok Palestina menderatu zue-
nean, hebreotarra, dirudianez, ez zan kasik mintzatzen (5). Ara-
meoa sartu zan hebreotarraren ordez. Egia esan, arameoa eta 
hebreoa senide dira elkarren artean. Beintzat, semitarrak biak. 

Baiña Bibliako liburuak hebreoz dauden ezkero, Ieraelgo 
maisuek ('"rabbi" eta "sopherim") beti ikasi eta landu oi zuten iz-
kuntza au. Ain zuzen ere, hebreoa jendearen ezpaiñetatik eun-
tsitu zen aro ortan bertan, judu eskolatuek hebreoz idazten du-
te, eta garbizale edo puristen erara idatzi ere (6). 

Dena dela, Jesukristoren denboran arameoa zan Palestinako 
izkera arrunta. Eta baita griegoak ere gutxi asko sarturik egon 
bear zuen. 

Arameoa oso zabaldurik egon zan Asiako parte ontan, bai-
ña azkenean griegoa naueitu zitzaion Mediterraneoko itxasertzean 
(izkuntza idatzia bezala beintzat). Geroago, berriz, arabitarra ja-
betuko zan bazter oiezaz. Semitar izkuntza, au ere (7). 

(5) Les Langues du Monde, Paris 1952; 114 or. 
(6) Les Langues du Monde, 114 or. 
(7) Les Langues du Monde, 120 or. 
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Sozial-egoera 

Sozial kontuan, berriz, jende xearen egoera eta bizibidea oso 
txarra zela esan genezake. Mutur batean aberats aberatsak, bestean 
pobretasun gorrienean zeudenak, eta bien bitartean iñor ez. Lu-
rraren jabetasuna, gutxi batzuen eskuetan aurkitzen zan. Limos-
na egitea asko gomendatzen zuten eskribek, eta egingo zan, nos-
ki, baiña orrekin ez zan gaitz au erremediatzen. Arotzak, neka-
zariak baiño obetoxeago bizi ziran. Nekazari edo laboraria, be-
rriz, naiko larri eta estu. Lurrak ezpaitzituen bereak. Lurrak 
alogeran artu bear, eta ortik jasotzen zuen laborearekin, bai bere 
mantenurako, bai jabeari errenta pagatzeko, amarrenak, erroma-
tarren zergak eta abar ordaintzeko, dena ortik atera bear. Bera-
ri gelditzen zitzaiona, utsaren pare izaten zan. Nekazariak baiño 
beherago oraindik aurkitzen ziran langille maizterrak. Oiek ez 
zeukaten ez lurrik eta ez nun lanik egin. Plazara joan eta antxe 
begira egon, hori zan oien patu tristea. Eta jakiña, beti geldi-
tzen zan makiña bat jende lanik gabe. Langilleak oso ugari zi-
relako, lan-saria oso bajua ta merkea izan bear. Bear-gorria ta 
miseria, ikaragarria zan oso; bai Palestinan eta bai Erromatar In-
perioko beste bazterretan ere berdin xamar gertatzen ziran gau-
zaok. Legorte bat dela, gerra bat, xomorro-laiño bat, eta asko-
rentzat ez zan beste irteerarik; edo esklabotasunean erori edo go-
rriak ikusi bear. 

Hori bai, juduen artean norbere lanetik bizitzea ez zegoen 
gaizki ikusia. Rabinoek eeku-Iana asko abonatzen baitzuten. 

Gaixoak, elbarriak, ezinduak, agure eta umezurtzak, fami-
Iiarik ez baldin bazuten beintzat, etorkizun beltz baten begira 
aurkitzen ziran, berekasa ta bertanbera utziak. Eskaleak nunai 
ikusten ziran. Lapurrak, basamortura iges egiñak eta andik la-
purretak egitera irtetzen zirena ere, ez gutxi. 

Zorrak: orra beste izurrite bat orduko gizarte kaxkal eta es-
kas artan. Askotan gertatzen zan nekazaria zor bat egin bearre-
an. Artzekodunak dirua Iuzatuko zion bai; baiña korritua ikara-
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garri altua izaten zan: euneko berrogeita amar, ta ola. Eta zor-
dunak, esklabotasunean erori, edo beti itoa bizitzea beste bide-
rik ez zeukan. 

Ezkontzak goizegi egiten ziran. Eta hori ere probetasun 
ikaragarri aren ondorioa izaten zan. Bein amabi urtera ezkero, 
Lai mutillak eta bai neekak, etxean traba egiten zuten, eta no-
rabait irten bear. Gurasoen ondoan lanik ezpazan, lanik gabe-
koen sailla ugaritzera joaten ziran. Goizegi ezkondu eta goize-
gi zahartu. Eta mundura egozten zituzten aurrak ere, goiz ezkon-
tze orren erruz, elbarri, makal edo eriak izaten ziran askotan. 

Probearen jana, arrunta zan oso eta eskaxa. Gari edo gara-
garrakin egindako ogia, eta arrain puxka. Ardoa ere ba zan. Eta 
barazkiak: porru, baba eta olako. Baita fruta batzuk ere. Ara-
gia oso gutxi. Kanpotik ekarritako jan-gauzak, aberatsentzat ba-
karrik izaten ziran. Soiñekoak, aldean zeramazkitenak: tunika 
bat, eta mantua. Mantu ontan bildurik egiten zuten gaueko loa. 
Etxeak arrizkoak ziran. 

Gauza auen berri jakiteak, ba du bere ajola. Izan ere, an-
tziñate guztian, kristautasunaz Iandara, ez da agiri beste mobi-
mendurik erri xearen artetik ilkia. Jesus eta onen ikasleak gi-
za-mailla probe ortatik irtenak dira eta kla6e probe orri zuzen-
du zioten itza, beste iñori baiño lehen. Eta kristau erlijioa erro-
matar Inperioko iri aundietan zabaldu zenean, probeei iragar-
tzen zitzaien berri ona, eta oietatik eldu zan goimailletara: behe-
tik gora, alegia (8) . 

Erlijio-egoera 

Akats eta alderdi beltz guztiekin ere, arrigarriak dira gure-
tzat gizaki-mueta aiek. Gure aroko gizonok siñisten dugu, bai, 

(8) Ikus J.L. Mc Kenzie, El mundo judio en tiempos del Nuevo Tes-
tamento; Verbum Dei liburuan, t. III, n.° 584 ss. 
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aragizko begiekin ikusten den munduan; begi oiekin ikusten ez 
den munduan siñesteko izaten dira lanak. Orduan, berriz, gau-
zak beste aldera gertatzen ziran. Materiaren mozkor au, gorputze-
ko bizitzari dagozkion gauzen ardura eta abar, oraingo ajea ta 
kezka dira, dudarik gabe. Ikusten diren eta ikusten ez diren gau-
zen Egilleagan 6iñesteko agintzen digu Kredoak. Antigualeko gi-
zaseme aiek ba zuten, bai, siñeste gogorra ikusten ez diren gau-
zetan; ikusten direnetan ez ainbeste. Gure aroan beste muturre-
ra jo dugu (9). 

Israeldar guztiak, Kristoren garaian, biotzean zeramaten ko-
katua itxaropen aundi bat: Mesias baten itxaropena. Mesiae onek 
Jainkoaren erresuma ezarri bear zueu munduan. Gaiñerakoan, 
Mesias eta aren erresumari buruz apenas zeukaten judutar eurak 
ideia garbi zeatzik. Errege ospetsu bat izango zela pentsatzen zu-
ten. Gerrari bortitza, jentillen nazioak txikituko zituena, ta abar. 
"Mesiaren egunak" aipatzean, judutar baten begiak su berarizko 
batekin ñir-ñir jartzen ziran. Aren erresuman dena izango zan 
urre, zillar, dena zorion; geiago ez zan munduan izango ez go-
eerik, ez legorterik edo ezurterik. Orduan betiko aienatuko zi-
ran gabezia eta miseria; bazterretan ez zan izango zuzentasuna 
eta pakea besterik. Arri preziatuak eta pitxiak erruz aurkituko 
ziran Jerusalengo kaleetan eta ingurumari guztian... 

Agi denez, Mesiaren esperantza andi hura, amets eta gutizia 
ziztrin askorekin nahasia zebillen. Politika-usaieko asmoei lotua 
zetorren. "Urde goseak ezkurra amets", eean oi da: erri xeak eta 
probeak uste zuen, Mesias hori agertzearekin, bere estuasun guz-
tiak erremedituko zirela. Lan egin bearra, ogi eskasia, bizimodu 
nekosoa: dena mirakuiluz bezala "in nomine santian" konpondu-
ko zan Mesias orrekin (10). 

(9) Ikus Pierre Charles, Crfoteur des choses visibles: "L'Eglise sacre-
nient du monde", deritzaion liburuan, 57 or. 

(10) Ikus Willam, La Vida de Jesiis en el pais y pueblo de Israel, 204 
orrialdean: Jesiis y las esperanzas mesidnicas terrenas y nacionalistas de su 
tiempo. 
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Israelgo erriak, bere kondairan zear, ia beti izan zituen pro-

fetak, ots, Jainkoaren mandatariak, edo Jainkoaren izenean itz 

egitera zetozkiotenak. Jesusen garaian, ordea, eta Joan Bataia-

tzaillea agertu zen arte, ez zan profetarik nabari Israelen: ez Je-

susen garaian eta ez aurreko gizaldietan ere. Profeten eragiña 

bearrezkoa izaten zan erria lozorrotik esnatzeko eta erlijioa be-

ra, espiritualki, bere egiazko muiñean gordetzeko. Bestela Ten-

ploa, elizkizunak, sakrifizioak, legea, guzti hori arima gabeko 

gorputz bat biurtu oi zan. 

Baten batek esan izan du profetak izan direla lehenbiziko 

kristauak, eta ongi esana: anaitasun aundia nabari baita aien 

prediku eta Jesusen predikuen artean. Onako au ere esan dute 

aztertzaille batzuek: profetak, Tenploaren eta apaizen eteaiak 

zirela. Hori, ordea, ez da egia. Erriak elizkizun eta sakrifizioe-

tan eta zeremonia xoilletan geiegizko konfiantza itsua jartzen 

zuelako, profetek gezurrezko konfiantza hori nai zuten astindu. 

Apaizak, Tenploa, zeremoniak ta abar, dena zan bearrezko, bai-

ña guzti orrek arima bat eskatzen du, eta orren bearra predika-

tzen dute profetek. 

Profeta oien faltaz, bada, Jesus etorri aurreko garaian, ju-

du erlijioa pixka bat arima gabetua gertatzen zan. Legearen ze-

remoniak zeatz betetzen ziran, apaizek eta lebitek beren elizki-

zunak tajuz egingo zituzten, eskribek sinagogetan lege eta oitu-

ra oien gordetzea gomendatzen zuten, baiña bametasun falta na-

baitzen zan. Predikari bortitz aien oiua ez zan aspaldidanik adi-

tzen. Ieraelgo seme askok uste zuten Legea, au da, zeremoniak 

eta kanpoko ueadioak tajuz gordetzearekin dena zegoela egiña. 

Eta orrela erlijioa itxurakeria bat izatera eldu zan, formalismu 

utsa. Ez zan aientzat beste santutasunik, kanpoko zeremonia oiek 

ongi gordetzetik eldu zena baizik. Biotzeko zint^otasuna, Jain-

koaren eta lagun urkoaren benetaako amodioa eta beste birtu-
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teak gutxietsiak ziran. Jesus azaldu zenean, legalismu idor eta 
gogor hori ageri zan nagusi (11). 

* * * 

Baiña gaitz onen erroa billatu nai izan ezkero, urrunago joan 
bearra dago. Izan ere, Israelgo erlijioan aldatu gogorra gertatu 
zan Babiloniako gatibutasunetik biurtzerakoan. 

Erlijio zaharrean toki berezi eta aparteko bat zuen profe-
tak: ote, Jainkoaren mandalaria den gizonak. Hori da, ain zu-
zen, profeta itzak esan nai duena. Israelgo erriak profetak izaten 
zituen, eta oien aotik ikasten zuen Jainkoaren borondatea. Pro-
fetismua zan erlijio onen arima. 

Baiña geroago, israeldarrak Babiloniako erbesteratzetik itzu-
li zirenean, beste itxura edo planta bat artu zuen erlijioak. Bi-
bliako liburuak orduantxe bildu ziran, eta bilduma orren ingu-
ruan (batez ere Moiseren Lege inguruan) jarri zan er'lijio osoa. 
Lege orretan adituak zirenak ("sopherim"), artuko dute orain er-
lijioaren buruzagitza. Orduan sortu zan Judaismua. Eta Judais-
muak profetismua ito egin zuen. Ez dago profeta bearrik, Le-
gean dena idatzirik dagoen ezkero; eta Legea argitzeko eta xea-
tzeko, or daude "eopherim" edo eskriba direlakoak. 

Jakiña, erria ez zan orrelako erlijioaz asetzen. Beti gorde 
zuen antziñako profeta aien ikusmiña eta entzunmiña. Baiña Ju-
daismuan ez dago oientzat tokirik. Itz biziaren ordez, letra ida-
tzia. Profeten ordez, liburuak, eta liburu oien adierazle diren 
irakasleak. Era ortara, erlijioa elkortu egin zan, legalismu eta ju-
ridismu idor bat sartu zan Jainkoaren beraren lekuan. Hori zan 
Jesusen egunetako erlijio-egoera. 

Erri xeak, esan dugunez, gorde zuen, bai, profeten gogo bi-

(11) Ikus Yves M. Congar, El Misterio del "templo, Barcelona 1963; 
71 or. 
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zia, e ta oien i tzulmiña . Apokal ip t iko l l i teratura ere i tzulmin or-

tat ik sortua da. Baiña err i -gidariek musu i l luna j a r r iko zioten Jain-

koaren manda ta r i bezala zetorren edozeiñi . Aiek egindako siste-

m a n ez zan oientzat tokir ik . Onekin ez dugu esan nai err i gida 

ri oiek Mesiaren etorrera ez zutela i txoiten. Baiña Mesias o r ren 

egikizuna oso muga tua izango zan, j a u n oien ustez: j u d u erresu-

ma indar tu , sendotu edo orre lako zerbai t . Gaiñerakoan, Moise-

ren legea ezin ikutuzkoa zan eta bein bet iko ezarr ia eta finkatua 

zegoen. Lege hu ra ezin alda zezaken iñork . 

Nolanai ere , giro txarra J a i n k a a r e n izenean da tor renaren-

tzat (12) . 

(12) Ikus J. Giblet, Prophetisme et Attente d'un Messie-prophete dans 
le Judai'sme, "L'Attente du Messie" deritzaion liburuan, Desclee, 1954; 85 or. 
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ZER DION JESUSEK BERE BURUAZ: MESIAS 

Juduek galdera au egin zioten beiñola Joan Bataiatzailleari: 
"Zer diozu zere buraaz?" (Jo 1, 22). Ain zuzen, galdera hori bera 
egin bear diogu guk orain Jesusi. Ebanjelioak eta beste jakin-itu-
rriak eskuetan arturik, alegia, azterketa egin bear dugu, Jesusek 
bere buraaz eman zuen aitorrera edo lekukotasuna jakiteko. Ager-
tu ote zuen Jeeusek nor zen bera? Adierazi ote zuen konzientzia 
berezi edo aparteko bat bere presunaz, bere izateaz edo lur ontara 
zekarren egitekoaz? Puntu oni buruz zer diote iturriek? Au da 
gure oraiko billakuntza. 

Jesusek bere buraaz eman zuen lekukotasuna aztertzeko, 
ebanjelioei orpoz orpo jarraitu bearko gatzaizkio, ez ordea itsu 
itsuan aien esana artuaz, kondaira-Iiburu baten aitorrari egiten 
zaion kritika egiñez baizik. 

Gure xede urbilla edo urkoa ez da presiski Jesus zer den ja-
kitea. Ezta ebanjelioek Jesuei buraz zer dioten jakitea ere. Gure 
xede zeatz, trinko eta mugatua, auxe bakarrik da: Zer diote eban-
jelioek ziola Jesusek bere buraaz? Orra gure azterketa-gaia ondo 
esitua. 

Jesusek ez zuen deus eskiribatu. Literaturaz eta eskiribatzeaz 
ainbeste puztutzen geranoi ez zigun arrokeriarako biderik eman, 
alajaiña! Berak ez zuen deue idatzi, eta, diradianez, ez zuen agin-
durik utzi bere ondokoek bere gauzak idatzi zitzaten. Apostoluak 
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ez ziran lan ortan geiegi arduratu. Ikusi dugu nola sortu zireu 
ebanjelioak. Ez goizegi, urte mordoa igarota gero, inguruko gi-
roak, aitzingibelak eta bearrak eekaturik. Lau liburu oiek ba di-
tuzte beren problemak eta illunguneak gurelzat. Ango esanak 
ongi ulertzeko, garai artako ideia, esaera, oitura, mintzatze eta 
eskiribatze-moldeei bearko zaie kaso egin. Ortan gera. 

Dena dela, eta hori kontuan dugula, sar gaitezen lau eban-
jelioetan barna. Ikusagun zer dion Jesusek bere buruaz. 

Iru puntutara bil ditezke errazki Jesusek bere buruaz esan-
dako guztiak: 1 Bera Mesias dela. 2 Bera Giza-Semea dela. 3 Be-
ra Jainkoaren Semea dela. Baiezko aundi auen garbitasunak be-
herago emango dira. Goitizen edo titulu auek ebanjelioetan da-
tozen bezala eta dauden daudenean artzen ditugu. Ahalegiñak egin 
bearko dira, gaiñera, izen oiek Jesusen aotan zer adierazi nai 
duten konprenitzeko. Gure ideia eta aurre-iritziak alde batera 
utzi eta Jesusen presuna jakiten saiatu, onen esanak beronen ar-
gitara ikusi, ahal den neurrian beintzat. Auxe baita jakintza 
objetivu baten nai-ta-ezko legea. 

Mesianismua, puntu larria 

Nork ez dauka gogoan arako gabon-kanta hura? 

Mesias sarritan agindu zana, 
aingeru artean dator gugana... 

Ni neuk, beintzat, aur-denborako oroitzapenen artean dau-
kat an Gernikan, Andra Mariaren elizan, gabon-gabeko oillar-me-
zan kantu eder hori entzuna. 

Eta zer zan ba, Mesias hori? Judu erriko itxaropen guztien 
bilduma. Jainkoak bere erri autatuari egiñikako agintzak Mesias 
orretan jotzen zuten gaillurra. Israelko erlijioa etorkizun bati 
buruz zegoen abiatua. Mesiak ekarriko zuen erresuma bati buruz, 
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alegia. Exspectans consolationem Israel: Israelen konsolagarriaren 
zai zegoena (Lk 2, 25). 

Mesianismua, orra puntu larri eta ajola aundikoa, oiñarri-
-oiñarrikoa, bai judu eta bai kristauentzat ere. Geiegikeriak egin 
dira, noski —aitor dezagun— Jesusen mesiatasuna Teetamentu 
Zaharretik frogatzerakoan. Zernai gauza frogatzeko Testamentu 
Zaharreko testuak ekarri izan dira, eta frogantza zeatz eta mate-
matikuak balira bezala ekarri ere. Ebanjelioa Testamentu Zaha-
rrean irakurri nai izan dugu. Joera orren kontra, beste muturre-
ra jo zan gero: Welhausen eta beronen eskolakoek garrantsi guz-
tia kendu nai izan zioten Mesiaren ideia oni. Babiloniako erbes-
teratzearen aurretik Israelek ez zuen izan —jaun oien iritzian— 
Meeiaren ideiarik, eta gero ere ideia hori munta txikikoa izan-
du zan. 

Baiña baiña... gauzak ez izan ola. Mesianismua Israelen oso 
zaharra dela gaur denek aitortzen dute. Nola erne edo asi zan 
ideia au, hori beste kontu bat da. Razionalieta batzuen ustez, Is-
raelgo profeta zaharrak agertu zireneko, ideia au ba zan israel-
darren biotzean kokatua. 

Kristianismua Israelgo esperantza oiek betetzera etorri dela, 
— Jesus Israelgo itxoikizunen muga eta betekundea dela, — Kris-
tau erlijioa Israelgo erlijioaren lorea eta fruitua dela: guzti hori 
beti erakutsi izan du Elizak. Baiña au frogatzeko egin diren fro-
gantzak ez dira beti, kritika aldetik, aintzat artzekoak izan. Bi 
Testamentuek elkarrekin duten zer-ikusia nola edo zer modutara 
artu bear den, ez da problema erraza. Gure jokaera eta ikus-
-moldeak bir-pentsatu bearra duela idatzi du Beda Rigaux Ai-
tak (1). Nolanai ere, Testamentu Zaharrean ba dira Mesiaz min-
tzo diren pasarteak. Oiek zein diren jakin nai duenak, Jerusalen-
go Bibliara jotzea baizik ez du (2). 

(1) L'etude du Messianisme. Problemes et Methodes. "L'Attente du 
Messie" deritzaion liburuan, 29 or. 

(2) Biblia de Jerusalen, Desclee de Brouwer, Bñbao 1967, 985 or. 
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Gu emen ez gera eartuko Testamentu Zaharreko pasarte oien 
kontu ematera. Jesusek bere burua Mesiatzat euki ote duen jakin 
nai dugu. Eta zer dioten ortaz Ebanjelioak. Eta oiek diotena kon-
daira aldetik siñisgarria ote den. Hori da gure billakuntza. 

Mesias itza 

Itzari bagagozkio, Mesias itz hori judutarra da jatorriz, 
griegoak beretakotua, hebreozko bere itxura zerbait aldatuz. 
Maschiah baita hebreoz. Berez igurtzia edo gantzutua esan nai 
du. Antziñatean erregeak olioz igurtziak izaten ziran, beren erre-
getasunean sagaratuta gelditzen zirela adierazteko. Eta ez erregeak 
bakarrik. Baita apaiz eta profetak ere igurtzi oi ziran, beren ofi-
zioari dagozkion doaiak artzeagatik. 

Mesias itzak ba du griegozko itzulpen bat, guri ain arrunta 
billakatu zaiguna: Krieto. Auxe da, izan ere, Mesias itzaren itzul-
pen jatorra griegoz. Eta griegotik pasatu da latiñera eta gaurko 
gure izkuntza denetara. Kristau erlijioaren sorrera-egunetik eza-
rri zitzaion Jesusi izen au, lehenbizi onen kargua edo ofizio os-
petsua adierazteko, eta gero, ibilliaren ibilliz, beronen izen pro-
pioa bezala gelditu zitzaion tinkatuta. Denek dakigun bezala, Je-
susen izenarekin itsatsita erabiltzen da batzuetan (Jeeukristo), eta 
aren izen bakarra balitz bezala ere bai, beste batzuetan (Kristo). 

Jesusen jarraitzailleei "kristauak" deitzea, eta erlijio oni kris-
tau erlijioa esatea ere, ortik eldu da: erlijio oni asiera eman zio-
nari goitizenez Kristo zeritzaiolako, noski. "Krietau" itz onek eus-
karaz ba ditu beste zenbait aldaketa: Bizkaian "kristiñau", la-
purdieraz "giristino" ta abar, baiña denek, azkenik, griegozko itz 
berbera dnte iturburutzat (3). 

(3) Oñatiko euskeran oraindik XVIII gn. gizaldian "kristaun", "kris-
tauna" esaten zan, esku idatzizko liburu batean ikusi dugunez. Arrazola etxe-
koak dira liburu onen jabeak. 
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Juduen usteak Mesiari buruz 

Zer zan, ba, Mesias edo Kristo hori? Jainkoaren aldetik etorri 
bear zuen mandatari aundia, ospetsua, azken denboretan Jainkoa-
ren erresuma lurrean sortuko zuena. Onen esperoan bizi zan zoli 
ta erne Israelgo erria (4). Meeias, eta Mesias onen erresuma: on-
tan bukatzn ziran Israelgo erriaren itxoikizunak. 

Errege bortitz, ospetsu eta indartsu baten irudipean azaltzen 
zaigu Mesias hori Testamentu Zaharreko liburuetan. Aren erre-
suma, baztergabea izango da, eta Jahveh Jainkoaren siflestea, erre-
ge hori dela medio, lurraren azken mugetaraiño zabalduko da 
(Ikus Ps 2, 62, 89, 90). Profeta baten gisa ere ageri zaigu zenbait 
paeartetan (Dt 18, 15; Is 42; 49; 50; 52; 53). Danielen liburuan, 
berriz (Dn 7, 13), zeruko odeietan datorren gizaseme iduriko bat 
bezala azaltzen zaigu; egun askoko Jaun zaharraren eskuetatik 
(J ainkoagandik, alegia) erresuma eta agintea artzen du, akabe-
rarik izango ez duen erresuma. Emen ageri den Mesias orrek gi-
zatasunaren neurriak gainditzen ditu. Gizona bai, baifla jainkoz-
ko ospeaz inguratua dirudi. Isaias berak ere zerbait olako adie-
razten digu, "Emmanuel" izena ematen dionean; au da, "Jainkoa 
gurekin. 

Dena dela, Jesusen garaian Mesiaren eeperantza au bizi-bi-
zia zegoela, hori jakin-iturri askotatik dakigu. Errege ospetsu 
eta boteretsu baten itxuran etorriko zela U6te zuten. Jainko ber-
bera gizon egiña izango zela, hori ez; ez zuten orren susmorik 
edo zantzurik. Gizon ospetsua, bai, baifia gizon soilla, Daviden 
jatorritik ilkia, jentillak oro menderatuko zituena, eta era orta-
ra Jahveh-ren fedea, Israe'l dela medio, bazterretan zabalduko 
zuena. "Salomonen Salmuak" izena duten iekribuek esperantza 
molde au adierazten dute. Iskribu oiek Jesus jaio baiño gizaldt 

(4) Eta geroztik ere esperantza orrekin bizi izan dira Jesusgan siñistu ez 
duten juduek. Or dago, diogunaren frogantzarako, Jerusalengo onna zahar 
hura, negar-orma deritzaiona. Ara joan oi dira larunbat guztiez juduak ne-
gar egitera, Mesias hori bidali dezala Jainkoari eskatzera. 
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bat lehenagokoak dira, ain zuzen. "Daviden Semea", "Israelgo 
erregea": oiek ziran Mesias izendatzeko maizenik erabiltzen zireu 
goitizenak. 

Ebanjelioak axaletik agurtu dituen edozeiñek ba daki no-
raiño zegoen Mesiaren esperantza hori errotua; ez bakarrik erriau 
eta fariseoen artean, Jesusen ikasleen artean ere bai. Sesio eta 
eztabaidak maiz izaten dituzte, eta beti beti arrazoi onengatik: 
erresuman lehen-tokiak bakoitzak beretzat nai dituelako. Zebe-
deoren 6emeek, ama bitarteko jarrita, berentzat eskatu zituzten 
aulkiok, eta besteak, hori jakitean, erresumindu egin ziran. Eta 
Asensioko egunean bertan ba dakigu zer galdetu zioten Jesusi: 
ia orduan fundatu bear ote zuen erresuma dontsu hori. 

Esenioak (Çjumrango esku idatziek salatzen dutenez), iru 
jaun ospetsuren eeperoan bizi ziran: bata Profeta, bestea Aaronen 
leiñuko Mesias, eta bestea Israelen kastakoa. Mesias israeldar au, 
erregea izango zan, Daviden odolekoa. Mesias Aarondarra, apaiza 
izango zan. Eta bestea, Profeta bat, Moiseren irudikoa. 

Ikueten denez, Mesias orren zeregiñak eta doaiak batzuek era 
batera eta beste batzuek beste era batera amestu oi zituzten. Erlijioa 
berriztatu eta egoera garbiago batera jasoko zuela uste zutenak 
ere ba ziran, noski; baiña politika arazoak eta erlijioa ez zeuden 
aien buruan bata bestetik ongi bereziak. Profeta (au da, Jainkoa-
ren izenean gizonei itzegingo ziena) izango zela ere uste zuten as-
kok (Jo 6, 14), baiña batez ere Erregearena zan alderdirik begi-
koena juduentzat; Mesiaren ofizio eta zeregiñen artean, auxe zan 
geiena nabarmentzen zena. Mesias orrek pasio eta eriotza Iotsaga-
rria jaean bearko zuela eta bere oiñaze oien bitartez gizonak sal-
batuko zituela: hori ez, ez zan kabitzen aien kaskoan. Pentsa-
kera hori, naiz ta Isaias Profetaren liburuko bigarren partean 
adierazia egon, erabat zan arrotza eta ulerteziña aientzat. Jesus 
bere ikasleei Pasio eta Gurutzearen berri ematen asten den bakoi-
tzean, auek, edo tristetu egiten ziran, edo ez dute tutik ulertzen, 
edo Maisua nai dute beren usteetara ekarri. 
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Mesiaren esperantza eta Kondairagilleak 

Gorago mintzatu gera Flavio Josefo kondairagilleaz. Onek 
ere bere modura Mesiarekiko esperantzaren lekukotasun argi bat 
utzi digu. Ara zer dion Judu-gerlaren kondairan: "Juduak gerla-
rako geien sustatu zituena profezia illun bat izandu zan, Iskribu 
Sainduetan aurkitua. Profezia orren arabera, Judeatik garai artan 
irtendako batek munduko aginteaz bear zuen jabetu" (5). 

Bai Tazito eta bai Suetonio erromatar kondairagilleek ere, 
orren oiartzuna dirudien albistea ematen digute. "Eguzkialde 
osoan zabaldurik zegoen iritzi edo uste bat zaharra: patuak, ale-
gia, auxe zeukala erabakita: Judeatik garai artan irtendako gizo-
nak munduaz jabetzea" (6). 

"Aeko zeuden onako uste oni siflistuta: Aspaldiko apaiz zaha-
rren liburuetan auxe zegoela: Eguzkialdea aterako zela gaillen, 
eta Judeatik irtendako gizonak jabetuko zirela aginteaz" (7). 

Bizitza ageriaren asiera 

Oiek o'la, Jesus ageri zaigu ebanjelioetan Paleetinan barna 
ibilki, bere ikaslez inguratua, sinagogetan ta abar predikatzen. 
Erria Mesias baten zai zegoen. Mesias orrek •—au zan geienen 
ametsa— gaitz denak erremediatuko zituen: gosea, eskasia, legor-
tea; baiña batez ere berak inarrosiko zuen erromatarren uztarria, 
eta Israelgo erria gaillurrean jarriko zan, mundu guztiaren jaun 
eta jabe egiña. 

Eta Jeeusek zer dio ortaz? Agertu ote zuen bera Mesias de-
lako seiñalerik? Eta agertu baldin bazuen, nola entenditzen zituen 
Jesusek Mesiaren eginkizunak? Zer moduzko Mesias da bera? 
Ebanjelioek zer diote ortaz? 

(5) Bellum Judaicum 6, 5, 4. 
(6) Suetonio, Vita Vespasiani 4, 5. 
(7) Tazito, Historiae scriptae sub Traiano 5, 13. 
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Ebanjelioetan ba da, bai, pasarte franko Jesusen Mesiatasu-
naz; baiña ez pentsa Jesus iekiña denetan ari zela hori aldarrika-
tzen. Aitzitik, badirudi ez duela gauza ontaz geiegi mintzatzeko 
gogorik. Ala ta guztiz ere, egokiera on batzuetan, bai, garbiki eta 
ezpairik gabe agertzen digu bera Msias delako konzientzia. 

Ebanjelio sinoptikuen atari-atarian Joan Bataiatzaillearen 
irudia azaltzen zaigu: nolako predikuak egiten zituen, ta abar. 
Eta beste gauzen artean ara zer zion onek: "Ni baiño azkarragoa 
den bat etorriko da nere ondotik. Ni ez naiz duin, auspezturik, 
aren oiñetakoen edeak askatzeko. Nik uraz bataiatzen zaituztet, 
ark ordea Ispiritu Sainduarekin bataiatuko zaituzte" (Mt 1, 70). 
Besterik ezpadio ere, Mesia-giroa sumatzen da esan oietan. 

Andik gutxi, Jeeus berbera azaltzen da Jordan ibai-ertzean 
bataio-eske. Joanek ez zuen nai, baiña azkenean, amor emanez, 
bataiatu egin zuen. Eta orduan teofania bat agertu zela esaten di-
gute Ebanjelioek: Ispiritu Saindua uso baten itxuran jetxi zela 
Jesueen burugaiñera, eta Aitaren mintzoa aditu zela: "Auxe da 
nere kutuna, beronengan dut nik nere atsegiña". 

Gertaera au —Jesusen bataioa Joanen eskutik— ez da, nos-
ki, kristauek asmatua, gertatua baizik. Lehenbiziko kristauak oso 
txintxoak ziran Jesusen lehentasun eta errugabea zaintzen, eta ez 
zuten sekula asmatuko onelako gauzarik. Emen Jesus pekatari ba-
litz bezala ageri baita bataio-eske, eta bataio hori Joanen eskutik 
artzen duela, gaiñera. Teofania edo agertze hura, Markosek kon-
tatzen duen arabera, Jesuei berari zuzendua dirudi. eta Jesusez 
eta Bataiatzailleaz kanpora ez dirudi beste iñork ikusi edo aditu 
zuenik. Dena dela, teofania orrek ba du sentidu bat oso garbia: 
une ortan Jesus Mesias bezala gelditzen da konsakratua. "Nere Se-
me" hori, Mesias da, dudarik gabe. 

Andik 'laster, Jesus basamortura joan zan, eta an astebete 
batzuk egin zituen. Jesusek basamortuan igarotako tentazioak 
kontatzen dizkigute ebanjelioek. Ba dute kontaera auek, dirudia-
nez, alako jazkera bat, katekesirako aproposa, baiña, bere mui-
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ñean, Jesusek sumatutako esperientzia bat jakin arazten digute. 
Seguru asko Jesusek berak emango zien gero apostoluei gertaera 
onen berri. Orain, bada, tentazio auen eeanai sakona ulertzea ez da 
zailla. Zer-ikusia dute denek Mesiak jarri bear zuen erresumare-
kin. Alkarrizketa larri batean Satanek bi aldiz ematen dio Jesusi 
"Jinkoaren Seme" izena, bataioko teofania hura gogoratuz, noski. 
Orrek esan nai du Mesiarekiko kontuaz ari dela. 

Satanek, bada, bere usteera ekarri nai du Jesus. Mesiari da-
gokion aginte, botere eta eskubideez balia dedilla esaten dio, on-
dasunak ugalduaz ("esan zak arri oiek ogi biur ditezen": lehen-
biziko tentazioa), ikunsgarri arrigarriak egiñez (au da bigarren 
tentazioa: "bota zak ire burua tenpluaren gaindegitik behera"), 
eta azkenik, agintea eta boterea bereganatuaz ("adoratzen banauk, 
munduko erreeuma guztiak emango dizkiat": iragarren tentazioa). 
Jesusek, ordea, tentazio oiek arbuiatu egin zituen: bere Mesia-bi-
dea ez da taiu ortakoa izango, Aitaren borondateak nai duen be-
zalakoa baizik. 

Joanen mandatariak 

Joan Bataiatzailleak presondegitik galdera bat zuzentzen dio 
Jesusi, bere ikasleak mandataritzat artuaz: "Zu al zaitugu etor-
tzekoa dena, edo beste baten zai egon bear ote dugu?" (Mt 11, 3). 
Jesusk Isaiasen liburuko pasarte bat aipatzen du, eta erantzun-
-gisa aipatu ere. Meeiaren egunak nolakoak izango diren azaltzen 
digu pasarte onek: Mesiak mirakuilu arrigarriak egingo dituela, 
berriona aldarrikatuko duela, ta abar. Jesusen erantzuna garbi 
ulertzen da, ba. Onako au esatea bezala zan: Begira zazute Isaia-
sen itzak une ontantxe betetzen ez ote diren, eta izan zazute 
enegan siñiste (Is 35, 5) . 

Erresumaren etorrera 

Jesus predikuak egiten asi zenean, auxe zan itzaldien gaia: 
Jainkoaren erreeuma urbil dela (Mt 4, 17). Apostoluak estraiña-
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ko aldiz predikatzera bialdu zituenean ere, gauza bera agintzen 
die: erresuma orren etorrera gaztia dezatela, alegia. Izkera mo-
du ontan Mesia-giro edo kutsu nabaria sumatzen da. 

Joan Bataiatzailleak ere hori bera zion: Jainkoaren erresu-
ma txintxilika zela, urbil zela, baiña Joanen ondotik beste nor-
baitek etorri bear zuela esanez. Jesusek, berriz, ez du beste iñor 
aipatzen. 

Argi eta garbi adierazten du Jesusek, Joan izan dela Testa-
mentu Zaharreko profeten artean azkenengoa, eta hura ezkero 
Jainkoaren erresumari ematen zaiola asiera: "Legea eta Profetak 
Joanenganaiño eltzen dira; arrezkero Jainkoaren erresuma gaz-
tiatu oi da, eta denek gogor egiten diote" (Lk 16, 16). Mendiko 
itzaldia bera, zer da Jeeusen gogoan? Jainkoaren erresumako Mo-
ral-legea. Lege nagusi hori Berak eskubide eta larderiaz ager araz 
ten du. Jeeusen mirakuiluak erresuma eldu delako seiñaleak di-
ra: "Nik Jainkoaren izenean deabruak egozten baldin baditut, 
atera zazute ondorioa: Jainkoaren errsuma eldu dela zuengana 
(Mt 12, 28). 

"David-en SemecT 

Etorri bear zuen Mesias hori izendatzeko, alako goitizen ba-
tzuk erabiltzen ziran juduen artean. Eta goitizen oietatik ezagu-
nena, ospetsuena, maizenik erabiltzen zena, auxe zan: "David-en 
Semea". Jesusek berak, ordea, bere burua izendatzeko, ez du se-
kula izen hori erabiltzen. Bsteek, bai, izendatzen dute Jesus izen 
onekin. Begietako bista eskatu zion itsu ark, ara nola agurtu zuen 
Jeeus: "O Jesus, David-en Semea, erruki zaitez nitaz!" (Mk 10, 
48). Erramu igandean ere, Jerusalengo sarrera ospetsu artan, jen-
deak oiu orrekin egin zion diosala: "Hosanna David-en Semeari". 
Eta Jesusek ontzat eman zituen oiu aiek (Mt 21, 16). 

Ikusten da, ba, alde batetik Jesusek ez duela arbuiatzen goi-
tizen hori, baiña bestetik ez duela geiegi maite. Berak ezpaitu 
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bein ere erabiltzen bere burua izendatzeko. Dirudianez, po'itika 
usaiezko amets eta asmoekin sobera nahasia zegoen goitizen au. 
Amaika hurutazio ero egin oi zuen erriak Mesias orren aitzakiz. 
gorago ikusi genuen bezala; eta izen onekin amets oiek etortzen 
zitzaizkion gogora jendeari. Uste zuten, alegia, arma bidez eza-
rritako erresuma bat sortu bear zuela Mesiak. Jesusen Mesiata-
suna, Meeia-bidea, ordea, ez zan gisa ortakoa, guztiz zan berezi 
berezia eta juduek uste ez bezalakoa, aien ametsekin zer-ikusi 
ez zuena. Eta orregatik, izen orrek sorrarazten zituen burutazio 
eroei su ta indar ez emateagatik, Jesusek ez du erabilli nai. Urren-
go kapituluan ikusiko dugu zein zen Jesusek bere burua izenda-
tzeko maite zuen izena (Giza-Semea). 

Pedroren aitorrera 

Ba da Ebanjelioetan pasarte bat edo gertaera bat Jesusen bi-
zitza agerikoan mugarri antzo gaillurtzen dena, bizitza hori bi 
zatitan partitzen duena: au da Pedroren aitorrera. Jeeusek bakar-
tadera eramaten ditu bere apostoluak, eta an galdera au egiten 
die: Jendeak zer dio nitaz? Eta jendearen usteak kontatu zizkio-
tenean, Jesusek itsumustuan eta ustekabean galdera ausarta au 
zuzentzen die: Eta zuek zer diozute nitaz? Zer naizela uste du-
zue? Eta Pedrok erantzuten du: Zu zera Kristoa (Mesias) (Mk 
8, 30). Mateok dakarrenez (Mt 16, 16), Pedrok zerbait geiago 
ere erantzun zuen: Jainko biziaren Semea. Jesusek ontzat artzen 
du Pedroren erantzuna, baiña bera Meeias dela iñori esatea de-
bekatzen du. Beherago ikusiko dugu zein den debeku oien arra-
zoia. 

Jesusen aitorrera auzitegian 

Jesus atzitu eta juduen auzitegira aurkeztu zutenean, apaiz 
nagueiak galdera au egin zion: Zu al zera Kristoa? Eta Jesusek 
erantzun: Bai, ni naiz. Eta zerbait geiago gaiñeratu zuen aurki 
erdietsiko zuen ospeaz (Ikus Mk 14, 61 eta beste bi sinoptikuen 
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pasarte parele'luak). Jesueen erantzun au ere beherago izango da 
zeazki aztertua. 

Gurutze-gaiñeko iskribua 

Judutarren tribunalak biraolari zelako aitzakiz kondenatu 
zuen Jesus. Au da: Jainkoari bakar bakarrik dagozkion doaiak 
beretzat artu naiez zebillelako. Baiña gero, Erromako gobernaria-
ren aitzinean beste salakuntza bat egozten dute Jesusen kontra, 
eta beste alderdi batetik eltzen diote auziari. "Au ari da bera 
Mesias Errege dela esaten; eta jakiña, bere burua errege egiten 
duen edozein, Zesaren kontra dijoa" (Lk 23, 2) . Era berri ontara 
mintzo dira Pilatorekin. Ba zekiten ondo salakuntza au zela ba-
lioteuena eta errutsuena Erromako agintariak Jesus kondena ze-
zan. Gurutze-gaiñean, Pilatoren aginduz, iskribu au ezarri zan: 
Juduen erregea (Mk 15, 26). Iskribu onek adierazten du zer arra-
zoi izan den, legearen a'ldetik, Jesus illarazteko. Eta gurutze on-
doan zeuden soldadu eta juduek maiz botatzen diote aurpegira 
arrazoi hori berori: Kristo Erregea dela esan baitu, Israelgo 
Erregea dela, ta abar. 

Juduen Erregea, Israelgo Errege... Mesias adierazteko ize-
nak dira. Jesusen Mesia-bideak ez zuen deue ikustekorik mundu 
ontako politikarekin. Baiña etsaiak salakuntza ortaz baliatu zi-
ran Jesus galtzeko. 

Jesusen Mesiatasuna adierazten duten pasarteak, 
siñisgarri ote dira? Kondairatasun-auzia 

Jesusek bere burua Mesiatzat zeukala pasarte askotatik fro-
gatzen da, ba, Ebanjelioak iraultzen asi ezkero. Ebanjelioen 
muiñari dagokion zerbait da au, dudarik gabe. Beste aldetik, 
Kondairatik dakigu nolako sifiiste eta ixaropen bizi-bzia zegoen 
juduen artean Mesiari buruz. 
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Jesus il ezkero, bereala asten dira apostoluak Jesusen Me-
siatasuna aldarrikatzen. Nondik atera zuten siñiste hori, Jesusek 
deus olakorik eean ezpazuen? Jesusen eriotza Iotsagarria ez zan 
batere aproposa fede hori aien biotzetan pizteko. Jesus illezkero-
ko agertzeek izan al zezaketen orrenbesteko indarrik? Begitasun 
batek nola piztu zezakean orren fede sendo eta azkarra Aposto-
luen arimetan? (Agertze oiek, jakiña, gure oraingo ustera, lillu-
ra edo begitazio utsa izango lirake). Jesusek, bizi zen bitartean 
ezpazuen bere Mesiatasuna baieztu, geroko fede oni ez zaio espli-
kaziorik billatzen. 

* * * 

"Mesias" edo "Kjristo" goitizena ageri den pasarte guztiak 
bana-banaka arakatu ezkero, ondore au ateratzen da, alegia: Je-
susen beraren aotan ez dela maiz ageri, oso bakan eta gutxitan 
baizik. Eta au arritzekoa da, zeren ebanjelioak fedea sorraraz 
teko idatzi izan dira, eta ala ere, Jesus mintzo denean, ez da izen 
hori, oso gutxitan baizik, azaltzen, eta ageri denean oraiño Je-
sueek berak alako eraskin batzuk esaten ditu, izenaren arrokeria 
eta aundi-maundi kutsua pixka bat leundu eta ematu nai balu be-
zala. Jesusen piztuera ezkero, berriz, "Kristo" goitizena oso 
arranta billakatu zan, Jesusen izen propioa biurtzeraiño. 40 gn. 
urte inguruan Jesusen jarraitzailleei "christiani" = kristauak, dei-
tu zitzaien lehenbiziko aldiz. Jesusi Krieto izena ematen zitzaio-
lako, noski. San Pauloren kartetan Jesusen izen propioa balitz be-
zala erabiltzen da deitura au: Kristo. Ontan ere Ebanjelioek be-
ren zahar kutsua salatzen digute. Egiari zor zaion leialtasuna no-
raiño gorde diguten ikusteko, ez da ezaugarri makala. Naiz ta 
Kristo izena oso arrunta izan kristauen artean ebanjelioak idatzi 
ziren garaian, ezpaitute Jesusen aotan ematen. Jesusen bizi-den-
boran ba zuen Kristo izenak politika-kutsua, eta juduen amets 
zoroekin nahastua aurkitzen zan. Ain zuzen, orregatik Jesusek ez 
zuen erabilli nai. Gero, berriz, gaizki ulertze orren arriskua pa-
satu zenean, Jesusi izen orrekin deitzeko oitura arras zabaldu 
zan; baiña Ebanjelioek, Jesusen garaiko kontuak azaltzen dituz-
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ten ezkero, oitura eta usadio berri oiek ez dituzte beren konta-
kizunetan sartu. 

Mesiarekiko sekeretua 
Jesusen debekuak 

Ebanjelioek maiz esaten digute, gaiñera, Jesusek agindu zo-
rrotz au ematen zuela: bera Mesias dela iñori ez esateko. Fran-
ko tokitan aurkitzen da debeku au. Eri bat sendatzen zuenean 
ere, mirakuilu orren berria ez zabaitzeko agintzen zuen. Paear-
te bat edo beste aipatzeagatik, ikus, konparazio baterako, Mk i . 
25; 8, 30; 9, 9. 

Mende onen asieran Wrede jauna debeku oietaz kargutu zan, 
eta berebiziko iskanbilla atera zigun bere liburu famatu batekin: 
"Das Meesias geheimnis in den Evangelien" (1901) = Mesiarekiko 
sekeretua Ebanjelioetan. Debeku oien erroa nai du berak argitu, 
eta ortarako teoria arranditsu bat asmatu zuen. Gaur ere teoria 
hori ez dago bertanbera utzia; Bultmannek beintzat bide ortatik 
jo du. 

Wredek uste du, alegia, Jesusek bere bizi-denboran ez zue-
la bera Mesias zelako konturik aipatu. Ebanjelioek ortaz dioten 
guztia ez litzake, beraz, egia izango. Ara nola gertatu izango zi-
ran gauzak Wrederen iritzian: Kristauak Jesusen piztuera siñis-
tera etorri zirenean, orduan konturatu ziran Meeias ere ba zela 
Jesus hori. Baiña or zegoen bizitza ageriko denbora, eta or zeuden 
berarekin orduan ibillitakoak, eta oiek ba zekiten Jesus ez zela 
ortaz sekula mintzatu. Zulo hori nola edo ala bear zan estaldu, 
eta ortarako aitzaki edo igesbide au asmatu zan: Jesusek berak 
esaten zue'la gauza hori ixilfik eukitzeko... 

Zer esan teoria ortaz? Zaiñak labur dituela. Izan ere, Elizak 
asiera asieratik Jeeus Mesias dela siñistu bazuen, hori ezin kon-
preni diteke Jesusek berak bere bizi-denboran deus olakorik 
agertu ezpazuen, edo Mesias bezala aurkeztu ezpazan. Jesusen 
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eriotza ere esplikaziorik gabe gelditzen da, errege izan naiez zebi-
llela-ta, salakuntza orren indarrez izandu baitzan eriolzara gal-
dua. Eta ala zion gurutze-gaiñeko iskribuak, eta hori adierazten 
dute pasioko denboran egin zizkioten isekak ere. 

Boueset jauna, aldez, Wrederen esplikaziora urbiltzen da. 
eta a'ldez beste bat asmatzera dator, baiña naiko antzekoa. Jaun 
onen iritzian Ebanjelioan datozen mirakuiluak asmatuak dira; fe-
dedunen asmakizunak, noski. Baiña or zegok, ba: gezurrak ere 
zaiñak labur oi dituela. Jesusek orren gauza arrigarriak esan eta 
egin bazituen, juduak nola ez ziran konbertitu aren federa? Or 
zegoen beaztopa-arria kristau-gaientzat. Zulo hori ere bear zan 
nolabait estaldu. Eta ara zer asmatu zuten: Jesusek berberak nai 
izan zuen juduek ez siñietea. Jesusek, alegia, ez zuen nai judu 
erriak beragan siñist zezan. Ain zuzen ere, orregatik ibilli zan 
bere ospea agertu ez agertu, eta sarriro estaldu ere egin zuen. 
Eta jokabide hori erabilli zuela siñistarazteko, debeku oiek jarri 
ziran ebanjelioetan. 

Baiña esplikazio au ezin onart diteke. Ba dago, bai, Mar 
kosen ebanjelioan pasarte bat, lehenbiziko kolpean sentidu au 
egozten duena: Israelgo erriaren siñieteza Jesusek berak billatua 
eta nai izana dela. "Zuei, bai, emana izan zaizue Jainko erresu-
maren ezaguera; baiña oei, kanpoan dauden oei, dena ematen 
zaie parabola edo irudi bidez, ikusiz ikusi ez dezaten, entzunez 
entzun ez dezaten, eta ez dezaten ulertu, ez dedin gerta konber-
titu eta gero pekatuak parkatzen zaizkiela" (Mk 4, 11). Baiña 
pasarte ontan etsipenean sartutako amodioa mintzo da, berak da-
kian bezala, mingostasunez beterikako sumiñarekin. Eta jakin 
bear da gaiñera pasarte orren azken zatia Isaiagandik izan dela 
artua (Is 6, 9) . Jainkoak Ieaiari deitzen dio eta predikatzera bial-
tzen du. Jainkoak nai du erria konberti dedin, noski, eta asmo orre-
kin bialtzen du bere mandataria; baiña aldez aurretik dauka iku-
sia alperrik izango dela dena, erria gogortu egingo dela eta ez 
de'la Jainkoagana biurtuko, eta orduan era ortara mintzo da. Esan-
go balu bezala: Bai, oa, mintza adi, beren gaiztakeria geldi da-
kien eta parkazioa iritxi ez dezaten. 
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Markosen pasartea ere orrelaxe artu bear da. Itz samin ba-
tzuen bitartez zera adierazi nai du: Jesusen predikazioak zein 
frutu urria izango duen, eta hori aurretik erabakia eta nai izana 
balego bezala ematen da. Gaiñera erriaren itsumendia parabolen 
illuntasunetik baletor bezala mintzo da. Orduan Jesusi bota bear 
ote zaio errua, predikatze-molde hori apropoe autatu zuelako, 
jendeak gutxi edo batere ulertu ez zezan? Ez, noski. Markosek 
berak dio pixka bat beherago (Mk 4, 34), erriari parabola bidez 
mintzo zitzaiola, "aiek entenitzeko eran". Beraz, Jesusen asmoa, 
parabolak kontatzean, aiei laguntzekoa zan. Baiña, jakiña, pa-
rabola soillak ez ziran aski erria Jesusen federa erakartzeko. Jen-
deak bear bezalako borondate eta biotz-prestamena izan balu, 
zerbait geiago galdetu eta billatuko zuen, eta argitasun hori ez zi-
tzaion ukatuko. Dena dela, eta pasarte hori gora behera, beste 
toki askotan adierazten dute ebanjelietek zein zen Jesusen asmoa: 
erria salbatzkoa, noski, ez illunetan eta galdumendian uztekoa. 

Beste aldetik, ao batez diote ebanjelistek —eta Markosek ere 
bai— bere burua Mesias, Giza-Smea eta Jainkoaren Semea egin 
zuelako, izan zela Jesus kondenatua. Beraz, nola ezarri dakioke 
Markosi beste intenzio hori: erriak Jesus arbuiatu zuela, Jesusek 
berak apropos bera nor zen eetaldu egin ziolako? Mirakuilu ba-
tzuk egin ondoren, ageri da, bai, mirakuihiaren berria ez zabal-
tzeko debekua; baiña beste mirakuilu frankotan ez da orrelako 
debekurik. Eta debekua alperrikoa zela ere Markosek berak ai-
tortzen du, bein baiño geiagotan. Ikus pasarte bat: "Iñori ez esa-
teko ere agindu zien. Baiña Jesusek geiago agindu, eta geiago za-
baltzen zuten besteek berria" (Mk 7, 37). 

Urrunegi joan dira teoria oien asmatzailleak. Ateratzen di-
tuzten arrazoiak, egia esan, ez dira errutsuak. Jesusen debekuek 
ba dute beste esplikazio bat naturalagoa. Ikus dezagun. Eta au-
rrena: debeku oiek ebanjelioan ageri badira, Jesusek berak eman 
zituelako da. Ez dira, ez, ebanjelisten asmazioak. Jesusek joka-
bide bat artu bear izan zuen bere predikazioan, eta jokabide 
orren argitan ulertu bear dira Jesueen debekuak. 
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Jesusen jokabidea 

Jesusek ba zi tuen bere ar razoiak debeku oiek emateko . J e -

susen Mesia-bidea erabat zan erlijiosoa eta poli t ika-arazo eta 

m u n d u t a r ametsetat ik a ldendua . Mesias bezala zekar ren egitekoa 

ere oso zan giza-amets oietat ik u r r u n d u a : oiñaze-bidez giza-peka-

tuen ordaiña Ja inkoar i eskeintzea, alegia. Gaiñera, Mesias au ez 

zan gizon utsa eta soilla: Ja inkoaren Semea zan, gizon eginda-

koa . 

Baiña nola b u r u a n sartu gauza oiek denak err iar i? Ez zau 

ba t ere erraza. Jesusek, bada , jokab ide ba t ar tu bear izan zuen. 

pedagogiaren aldet ik oso zuhur ra ta gomendagarr ia . J u d u t a r r a k 

i r r ik i tzen zeuden Mesias noiz e torr iko, Mesias or rek Er romata -

r r e n uz ta r r i t ik l ibra tuko zi tuelakoan. Beraz, Jesus Mesias ze lako 

berr ia geiegi zabal tzen bazan, matx inada ba t sortzeko per i l aun-

dia zegoen, eta Jesusek ez zuen olakor ik nai ( 8 ) . Mesiak gure pe-

katuakgat ik oiñazeak pa i ra tu bear zi tuela, hor i guztiz zailla zan 

enteni tzen err iarentzat . Mesias ospetsu bat , boteretsu bat , hor i 

ba i , aien gogobetekoa zan, ba iña Mesias umil la eta gurutzean 

josia, iñola e re ez. Eta Meeias hu ra Ja inkoaren Semea izango ze-

la, hor i oraiño gaitzagoa zan aientzat . Aien gogamenak olakor ik 

ezin zuen irentsi , ba t ba tean eta berealakoan beintzat . 

Oiek ola, Jesusi onako au egitea beste b ider ik ez zitzaion 

gelditzen: bere gogoa eta bere presunaren agerpena, bete betean 

eta oso osorik bera renak zirenei baka r r ik egin. Bestela, biraola-

ri bezala , Ja inkoar i baka r r ik dagokion ospea a r r apa tu naiez ze-

bi l lelakoan, u rkamend i ra izango zan kondenatua (eta azkenik ala 

gertatu z i ran gauzak) . 

(8) Kondaira lekuko, ba dakigu orrelako matxinadak gertatu zirela ga-
rai artan. Flavio Josefok bi aipatzen ditu: bata Teudasena, eta bestea Ejitotar 
batek eragiña. Lehenbizikoa 44 urte inguruan gertatua, eta 58 aldera bestea 
(Tkus Flavio Joseforen Antiquitates eta Bellum Iudaicum. Ikus, baita ere, 
Act 5, 36-37; 21, 38). Geroago, berriz, Adriano Enperadorearen denboran ere, 
izandu zan oraiño beste matxinada bat, Bar Kosebak eragiña, eta beti Me-
siaren aitzakiakin. Fin gaitz egin zuten denek. 
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Bizitza ageriaren asieratik asi zan Jesus Giza-Seme goitize-
na bere buruari ematen. Izen hori entzuleentzat pixka bat illu-
na zan, baiña Giza-Seme onen izakera umilla maiz aipatzea 
zuen; eta gero, Gizaeemearen Nekaldia bere ikasleei adierazten 
zien. Mesias bai, baiña Mesias otxana eta umilla nai du izan (Mt 
11, 29); serbitua izatera ez, baiña serbitzera datorrena (Mk 
10, 45). 

Bere misterioaren agerpen osoa egin baiño lehen, Jesusek 
entzuleen buru-biotzak gertutu nai zituen. Jainkoaren erresuma-
ko goi-ondasunen gose-egarria bear zan piztu. Mirakuiluak egin, 
egiten zituen, bai, bera Jainkoaren mandataria zela erakusteaga-
tik, eta jendeak beragan eiñistea eta fidantzia izan zezan. Baiña 
denbora berean ez zuen nai mirakuiluen otsa geigi barreia zedin, 
jendea oietara sobera ez lotzeagatik, eta politika-ametsetara le-
rratu ez zedin. Eta bear bezalako Mesias bat errezibitzeko gertua 
ez zegoelako, parabola eta irudi bidez azaltzen zion erriari Jain-
koaren erresumako misterioa. 

Bere adiskide miñekin, etengabe bere ondoan zebiltzanekin, 
ta eskolatuago zeudenekin, beste jokabide bat artu oi zuen: oei, 
bai, ageriago azaltzen zitzaien; baiña oei ere bere Mesiatasuna 
itz argi eta garbiz agertzea baiño naiago zuen erdi-adieraztea eta 
berez bezala hura aitortzera etor zitezela uztea. Eta aitorrera 
hori berai atera arazi ondoren, ortaz sekeretua gordetzeko agin-
tzen zien. Eta ain zuzen ere, orduantxe (ikasleek Jesus Mesia-
tzat aitortu zutenean) asi zan bere Mesia-bidea nolakoa izango 
zen azaltzen eta bere Jainko semetasunaren misterioa ere jaki-
ñarazten (Lk 10, 21). Jesus, bada, erria gerturik ez zegoelako eta 
gertutze-'lan ontan aurrerapen txikiak egiten zituelako, azkenean 
bere dizipulu autatuak errotik eskolatzera lotu zan. Dizipuluek 
ere ez zuten entenitzen nola elkarrkin josi zitezkean iru gauza 
auek: Mesias izatea, oiñazezko Pasio loteagarri bat pairatzea eta 
Jainkoaren Semetasuna. Sinedrioan ia Mesias eta Jainkoaren Se-
mea ote zen galdetu ziotenean, baietz erantzun zuen garbiki. 
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Ebanje l ioek kontatzen dizkiguten gora behera auek, bai ixi-

llik gordetzeko aginduek, eta bai bear den garaian aitortze or rek 

ere , ba dute egi i txura aundia . Gauzak orrela konta tu di ra , orre-

la gertatu z i re lako, noski ( 9 ) . 

(9) Dhanis (Eduardus), Testimonium Iesu de Seipso, 5.a editio, Ro-
mae 1964; p. 62 ss. 
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ZER DION JESUSEK BERE BURUAZ: GIZA-SEMEA 

Ikus dezagun orain zein den Jesusen ao-mihitan, bere burua 
izendatzeko, maizenik ageri den goitizena. Giza-Semea, noski. 
Ebanjelioetan 81 aldiz azaltzen da izen au, eta beti beti Jesusen 
beraren ezpaiñetan. Beste goitizenak: Kristo, Mesias, Daviden Se-
mea t.a., jendearen edo erriaren aotan ikusten ditugu. Erriak, Je-
sus nor den adierazteko erabiltzen ditu, eta Jesusek izen oiek on-
tzat artu ere bai egiten du, aurreko kapituluan ikusi dugunez, 
baiña Jesusek berak, bere burua aipatu eta izendatu nai duene-
an, ez ditu izen ospetsu oiek artzen, beste au baizik: Giza-Semea, 
misterioz beterikako izena. Ikus dezagun, bada, laburzki. zer adie-
razten duen deitura onek, eta guztiz ere, Jesusen aoan eta gogoan, 
zer esan nai duen. 

Arameoz bar nash, eta artikuluarekin bar nasha, itz onek, 
itzez itz itzulita, gizonaren semea edo gizasemea esan nai du. Gi-
zaseme orrek, gure euekeran bezala, gizona esan nai du. Berez. 
bada, eta izkuntzari soil soilik begiratuaz, esaerak ez luke beste 
esanairik. Gure euskeran gertatzen den bezalatsu: "gizona" eta 
"gizaeeme" itzek adiera berdin xamarra dutela. 

Baña Danielen liburuan (Dn 7, 13) ba da pasarte bat, eta 
Jesusen itzak pasarte ortan ditu sustarrak. Gizaseme itxura duen 
norbait ageri da an, eta Jainko Jaunak gizaseme itxurako oni erre-
suma ematen dio eskuetan. Mesiaren erresuma adierazi nai dela 
emen (Danielen pasartean, alegia) ez da dudarik. 
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Gaiñera, ba da zerbait geiago ere. Henok-en liburuan eta 
Esdraren laugarren liburuan (garai artako liburuak dira auek, 
naiz ta Biblian ez egon) Meeias izendatzeko, goitizen au berau 
azaltzen da: "gizasemea", "gizon hura", ta abar. Gizaseme au, 
Henok-en liburuan azaltzen den bezala, Jainkoa baitan bizi da 
munduaren asieratik, eta beti betiko biziko da. Sekeretu denen 
gordairuak berak azalduko dizkigu, bera izanen da nazioen argia 
eta supritzen duten guztien itxaropena. Justuak salbatuko ditu. 
Juzgatzeko eskubide oso osoa emana izan zaio. Eta azkenik, gi-
zaseme hori glorifikatua izanen da zeruan, berak autatu dituen 
guztiekin batean. 

Esdraren Iaugarren liburuan, gizasemea ez, baiña "gizona" 
deitzen zaio Mesias edo delako orri. Gizon au, egia eean, mailla 
beheragoan azaltzen zaigu, baiña goi-xamar ala ere. Gorderik da-
go, arik eta bere eguna eldu artean. Eta zeruko laiñoekin batean 
etorriko da egan. Berak emango dio asiera Mesiaren aroari. Aro 
onek 400 urteko iraupena izanen du. Gero, urte oien buruan, de-
nak ilko dira, Mesias bera ere bai. Eta ondoren dator azken piz-
tuera, eta orduan Jainko guztiz gorena agertuko da Juizioko aul-
kian. 

Nondik artua da gizasemearen itxura edo irudi au? Or da-
biltza ikuska erudituak. Israelgo erritik kanpoan, eguzkialdeko 
lurraldeetan, sustraiak billatu naiko lizkiokete gizasemearen mitu 
bati. Gizon zerutar eta jainkozko baten mituari, alegia. Baiña 
oso illun eta irudipenez beteak dira jaun oiek eskeintzen dizki-
guten usteak. Dena dela, judutarren gizaeemeak zer ikusi gutxi 
du kontu oiekin. 

* * * 

Esan dugunez, Gizaseme goitizena erruz ageri da ebanjelioe-
tan, eta beti Jesusen ezpaiñetan, eta beti beronen burua izenda-
tzeko. Ebanjelioetatik kanpora, Testamentu Berriko beste libu-
ruetan, alegia, oso bakan eta meatz ageri da. 
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Izen au azaltzen den pasarteak aztertu ezkero, iru burutara 
edo iru muetatan bil ditezke guztiak. Iru pasarte lege berezi di-
tezke, alegia: 1 Lehen-muetako pasarte-pilloa. Jesusek lurreko bi-
zi-denboran dituen zeregin goitar eta era berean apalak aipatzen 
dira pasarte auetan. Jeeusen bizitza ageriko lehen partean esanak 
dira. 2 Bigarren muetakoek, berriz, Gizasemeak il eta berriz piz-
tu bearko duela diote. Era ortara, Jahvehren morroiari dagokion 
lana, gizonen erospen-lana, beteko du. Pasarte auek, bizitza age-
riko bigarren partean aurkitzen dira. 3 gn. klasekoak. Klase one-
tako pasarteak Daniel profetak iragarri zuen Mesiarekin dute zer 
ikusi. Oiek ere bizitza ageriko bigarren partean datoz. 

Gizaseme itz au, asieran beintzat, pixka bat arrotza eta bi-
txia zan entzuleentzat. Misteriozko kutsu zerbaitez inguratua. Itz 
onek bakarrik, beste gabe, nekez adieraziko edo gogoratuko zion 
jendeari Je6us Mesias zela. Itz onek bakarrik, esan dul. Gizase-
me orri Jesusek berak egozten dizkion eskubide ta abar kontuan 
eduki gabe, alegia. Izan ere, Mesias izendatzeko, Gizaseme goiti-
zen au gutxi zegoen zabaldua, dirudianez, jende-artean gutxi eza-
guna zan. Ebanjelioetan, beintzat, ikusten dugu, bera Mesias de-
la esatea galerazi egiten duela Jesusek, baiña bere buruari Giza-
seme izena noiznai ari da ematen, denen aurrean ere bai. Orrek 
esan nai du jendearentzat Meeias izenak eta Gizaseme izenak ez 
zutela esanai edo adiera berdiña, ez zutela berdin balio. 

Baiña jendearentzat ezpazuen goitizen onek esanai bat guz-
tiz garbi eta ezaguna, Jesusentzat, ordea, oso egokia zan bere 
presunaren eta bere zeregiñen misterioa azaltzeko. Alde batetik, 
ba zuen misterio kutsua, eta bestetik, Jeeusen Mesiatasuna nola-
koa zen adierazteko, oso aukerakoa zan. Izen orrek kolkoan gor-
derik zeukan muin edo mami guztia aza'ltzea, ordea, garaia ze-
torrenerako uzten zuen. 

Jesusek ainbeste aldiz, bein da berriz, goitizen au ao mihi-
tan artu badu, ez du ori alperrik eta intenzio gabe egin, noski. 
Eta intenzio hori pixka bat geroago agertzen zaigu. San Pedro-
ren aitorrera-garaian, alegia. Izan ere, San Pedrok bere aitorrera 
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ospetsua egin zuenean (Ikus Mt 16, 16), bereala asi zan Jesue 
Gizaseme izena Danielen pasartearekin lotzen edo elkartzen. Be-
retzat nai duen Mesia-bidea, bai Danielen pasarteaz eta bai Isaias 
profetak Jahvehren morroiaz esandakoaz ere argitzen du Jesusek 
berak. Era ortara, Mesias orren goi beherak, naiz umillak naiz 
oepetsuak, bibiak egokitzen zaizkio gizaseme delako oni. 

Isaias profetaren liburuan Jahvehren morroiaz diarduten kan-
tuak ditu, dudarik gabe, begien bistan Jesusek bigarren klaseko 
pasarteetan. "Gizasemea ez dator serbitua izatera, serbitzera bai-
zik; bere bizia askoren salbazioagatik ematera", ta abar... 

Irugarren klaseko pasarteak Danielen gizaeemeaz dute zer-
-ikusi. Pasarte auetan Gizasemea aingeruen gaiñetik ageri da, eta 
aginte eta eskubideak ditu, are zeruetan ere. Jesus onela mintza-
tu zan bere juezen aurrean: Aurki ikusiko duzue Gizasemea Jain-
koaren eskubitan eseria eta zeruko laiñoekin datorrela (Mk 14, 
62). Izkera-molde onek esan nai du Jainkoaren eskubide eta agin-
teetan parte duela, noeki. Gizaseme au Jainkoagandik urbillago 
dago, kreaturetatik baiflo. Gizakume uts xoillak ezin izan dezake 
orrenbeste goratasun, baldin gizon orrengan misterioren bat ez-
padago. Gizonak bere odolaz erostera datorren hori gizon soilla 
baiño geiago baldin bada, Jainko gizon egiña baldin bada, ale-
gia, orduan bai, orduan dena argitzen da. Lehenbiziko klaseko 
pasarteak, bigarrenekoak eta irugarrenekoak, guztiak dira mira-
garriki egokiak eta elkarrekin lotuak. 

Dena labur esateko, Gizaseme goitizena asieran pixka bat 
illuna eta misteriotsua zan entzuleentzat. Baiña egokia zan, Je-
sueek, izen hori dela medio, poliki poliki bere Mesia-bidea azal 
zezan. Eta Mesiaren egiazko goibea eta izakera berezia aditzera 
emateko. Mesias bat, alegia, gizon utsa baiño zerbait geiago ze-
na, eta gizonak salbatzera zetorrena; ez Mesias lurtarra eta poli-
tika-arazoetan sartua. Eta Jesusek esanai berezi orrekintxe ain-
beste aldiz erabilli zuelako, azkenean Mesiae izendatzeko goitizen 
bat geiago billakatu da "Gizaseme" itza. 
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Kondairatasun auzia 

Gizasemeaz diarduten pasarteak kristau asieren tradizioan 
sendo ta sakon daude errotuak. Beste aldetik, onako au ere esan 
bear da: Ebanjelioetan orrenbeste aldiz agiri den izena, Testa-
mentu Berriko beste liburuetan ez da azaltzen. Ebanjelioetan ere 
Jesus mintzo denean dator bakarrik, bestela ez. Jesusek bere bu-
rua izendatzeko, izen au bakarrik erabiltzen du, gaiñera. Orain, 
bada, Jesusek izen hori erabilli zuela ukatu ezkero, nola espli-
ka ditezke gauza oik guztiok? Ukatzailleek esango dizute, lehen-
biziko kristau komunitateak Gizasemearen kristologia bat elabo-
ratu zuela, eta Jesusen aotan ezarri zuela berak asmatutako kris-
tologia hori. Baiña kristologia zaharra dakarten beste liburuek 
(ala nola Apostoluen Egiñak deritzaion liburua, Santiago eta San 
Pedroren idazkiek, eta abar) ez dute Gizaeemearen aipurik. San 
Esteban martiriak bakar bakarrik, iltzerakoan, aipatzen du beiu 
Gizasemea (Ac 7, 56). Lehenbiziko kristauak, naiz judutar naiz 
helenistak izan, Gizaseme izen hori gutxi enplegatu zuten. Bes-
tela ez da konprenitzen nola ez den maizago nabari, garai arta-
ko beste idazkietan. Eta ebanjelioetan ain erruz eta ugari azal-
tzen bada, hori ez da kristau aien teologiagatik, aiek elaboratuta-
ko asmakizunagatik. Ziñez, auzi oni ez zaio beste irteerarik bi-
llatzen, auxe baiño: Ebanjelioek, eta ebanjelioak idatzi orduko 
ao-katekesiak, Jesusek erabillitako itz berbera zintzo eta leial 
gorde digutelako. 

Eta hori ala bada, nola esplika diteke Jesusek erabillitako 
itza gero ain aguro baztertua izatea? Baiña au, uste dugunez, ez 
da ain zailla esplikatzen. Gogora dezagun lehen esandako guz-
tia: goitizen hori, alegia, berez pixka bat illuna zan, eta Jesusek 
berak Mesias zela ez esateko edo ixillik edukitzeko agintzen zue-
la. Garai artarako, sekeretu hori gorde bear zen garairako, oso 
egokia zan Gizaseme izena. Gero, berriz, Jesus il eta piztu ez-
kero, ez zan ain egokia. "Krieto" eta "Jauna" egokiagoak ziran. 
Kristo baitzan Mesiaren izen propioa, eta Jesus bizi zen denbo-
rako arrisku aiek pasatu zirenean, erabil zitekean batere bildu-
rrik gabe. 
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Labur, eta bukatzeko, Gizaseme goitizena, Jesusek ainbes-
te aldiz eta ia etengabe bere aotan artutakoa, gero, 'lehenbiziko 
kristauek baztertu egin zuten; Kristo izena, berriz, Jesusek oeo 
gutxi edo batere erabilli ez zuena, berau biurtu zan arrunta. 
Guzti hori esplikatzen da aitzingibelak —zirkunstanziak, ale-
gia— aldatu egin zirelako. Jesusen garaian, Kristo izena erabil-
tzeko ba ziran eragozpen batzuk, esan dugunez. Eragozpen oiek 
kendu zirenean, izen orri lehen tokia eman zitzaion. Jesusen piz-
tuerak ekarritako argi andi hura ezkero, Gizasemearen izen mis-
terioteua ez zan jadanik ain egokia. Kristoren izena, berriz, lehen 
bezain periltsu, orain guztiz egoki billakatu zan. 

Gorago ere aipatu dugu Jesusen jokabidea. Jesusek, alegia, 
bere bizitza agerikoaren garaian alde batetik bear zuen bera nor 
zen aditzera eman, eta bestetik, Mesiari buruz zeuden oker adi-
tzei atea itxi. Orregatik, Mesiaren goitizen ospetsu, argi eta arrun-
tak ez zituen maite. Oien ordez beste izen au autatu zuen: Giza-
semea. Eta pixkanaka joan zan izen onen inguruan bere presu-
nari buruzko dotriña azalduaz. Mesiae zan, bai, baiña ez judu-
tarrik geienek amets zuten bezalakoa. Jainkozko Mesias, gizonak 
bere odolarekin salbatzera zetorrena, Jainkoak eskubide eta agin-
te-mueta guztiekin saristatuko zuena. 

Alako Mesias ozta ozta izan diteke gizakume xoilla. Adie-
razi ote zuen Jesusek Bera gizon utsa baiño zerbait geiago zela? 
Galdera oni erantzutera goaz, ain zuzen, Jainkoaren Semeareki-
ko azterketarekin (1). 

(1) Dhanis, o. cit., p. 86 ss. 
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ZER DION JESUSEK BERE BURUAZ: 
JAINKOAREN SEMEA 

Aipatu ote zuen iñoiz Jesueek bera Jainkoaren Semea zela-

ko itzik? Eta alakorik aipatu baldin bazuen, itz orrek zer esan 

nai ote du, presiski? Estu estuan eta zeaztasun osoarekin artn 

bear ote da? Esan nai ote du, alegia, Jesusen presunak zer iku-

si berezi, bakar eta arrigarri bat duela Jainkoarekin? Ez dela gi-

zon xoilla eta utsa, alegia? Gizon izanik ere, giza-maillatik gora 

aurkitzen dela, Jainko-maillan dagoela? 

Auxe da oraingo gure azterkizuna, Ebanjelioen argitan ara-

katu bear dugun puntua. Gizaeemearen titulua aztertzerakoan 

ikusi dugu izen orrek a'Iako misterio-kutsua daukala gordea. Mis-

terio au ageriago eta garbikiago adierazi nai izan digu Jesusek, 

beste izen onekin: "Jainkoaren Semea" izenarekin, alegia. 

Joanen ebanjelioan Jainko Seme onen jainkotasuna argi eta 

garbi azaltzen dela, ez da dudarik; Jesusek ebanjelio ontan be-

re burua Jainko maillan jartzen du, noski. An ageri den Jesus, 

Jainko bezala azaltzen zaigu. Baiña Jesueen itzak beren jatorriz-

ko itxuran atzemaiteko, bearbada, ebanjelio au ez da besteak be-

zain egokia. Guk, bada, gure azterketan iru sinoptikuetara joko 

dugu, eta era ortara, sinoptikuek diotena eta Joanek dakarrena 

muiñez gauza bera dela agertzeko esperantza dugu. 
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Oar jakingarriak 

Aita izena Jainkoari ematea, ez zan gauza berri edo ezeza-

guna Testamentu Zaharrean. Israelgo erriak Jahveh du bere Aita. 

Israelgo erriari, erri denez, individuo xoillei baiño areago, "Jain-

koaren Seme" izena ematen zaiola aurkitzen dugu; baiña —esan 

bearrik ez dago-—, sentidu morala bakarrik ezarri dakioke izen-

dapen oni. 

Baita erregeak ere bere karguagatik, eta gizon justu eta zin-

tzoak beren errugabeagatik, maiz dira Jainkoaren seme bezala 

artuak. Fededun denek ere, Jainkoarekin zuten artu emanaga-

tik, Aita izena eman zezaioketen Jainkoari. Hori, ordea, Israel-

go erriaren barruan zeudelako, Jainkoarekin Alkartasun berezi 

bat egiña zeukan erriko eemeak zirelako. 

Onako galdera au ere egin bearra dago auzi ontan sartu bai-

ño lehen: Jesusen garaian "Jainkoaren Semea" ez ote zan Me-

siaren goitizen bat? Ez ote zan deitura ezaguna eta arrunta, Me-

sias izendatzeko? Ezetz dirudi. Izen au, beste gabe, ez zan Me-

siaren sinonimu bat. Baiña bai erabilli zitekean sentidu orrekin 

ere. Israelgo erregeari Jainkoaren seme deitzea zillegi ba^an, 

areago izango zan Mesiari esatea. Or dago bigarren Salmua. Is-

raelgo erregeaz mintzo dela, onela dio: Ene semea zera zu, nik 

zu gaur zaitut sortu. 

Oiek ola, esaera uts eta xoil ortatik, "Jainkoaren Seme" esae-

ratik bakarrik, ezin atera dezakegu gauza aundirik: ez dakigu, 

alegia, ziurtasunez ea Mesias esan nai duen, edo ertsiki eta pro-

pioki Jainkotasuna adierazteko erabiltzen den. Hori jakiteko, 

itzari baiño geiago, inguruneari, kontestuari, begiratu bearko za-

io. Gaiñera, sinoptikuetan, Jainkoaren Seme izen hori ez da Je-

susen beraren ao-mihitan azaltzen; besteak esan, eta berak onar-

tu egin oi du xoilki. 
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bemea 

Jesusek, ordea, sinoptikuetan, beste esakun edo deitura bat 
erabilli oi du bere burua aipatzeko: "Semea" uts utsik, gaiñera-
korik gabe, beste eraskiñik edo emendailurik gabe. Eta ain zu-
zen, deitura onek edo mintzatze-molde onek esanai aundia du gu-
retzat. Izan ere, "Jainkoaren Semea" beste askogatik ere esan zi-
tekean, baiña "Semea" era ortara, singularean, besteri ezin ema-
nezko doairen bat edo tasunen bat adierazteko oso da egokia. 
Laugarren ebanjelioan ere askoz geiago azaltzen da "Semea", 
"Jainkoaren Semea" baiño. Eta onela, "Semea" deitura au, beste 
gabe, ez da agiri, ez Testamentu Zaharrean, ez judutarren ga-
rai artako beste idazkietan. Mintzatze molde hori Jesusena da oso. 

"Aita", "Ene Aita", "Zuen Aita"... 

Jesusek Aita deitzen dio Jainkoari, berarekin daukan aita-
tasun berezi bat adierazi naiez. Jesusen garaiko israeldarrek maiz 
erabiltzen zuten "abinu": gure aita, Jainkoa izendatzeko. Jesus. 
berriz, ez da sekula era ortara mintzo. Ez du esaten, alegia, "gu-
re Aita". Jesusen izkera beti beti izango da: "Nere Aita", edo 
"Zuen Aita", baiña bein ere ez du esango "Gure Aita", bere bu-
rua beste gizonokin nahaste sartuaz, Jainkoa bere eta gure Aita 
berdintsuki eta mailla berean balitz bezala. Egia da, bai, "Aita-
gurea" erakutsi zigunean, Jainkoari "gure Aita" deitzeko agin-
du ziguna, baiña otoitz hura guretzat egiña da, guk erreza deza-
gun, alegia. "Zuek, berriz, otoitz egiterakoan, onela esango du-
zue: Aita gurea..." t.a. 

Jainkoari buruz mintzo dela, itz auek guztiak aurkitzen di-
tugu Jesusen aoan: Aita (artikuluarekin), Ene Aita, Zuen Aita, 
Zure Aita, Aien Aita. Eta judu usantzaren arabera geien geiena 
erabilli bearko zena —"Gure Aita"— huraxe falta da, ain zuzen 
ere. 

Ona emen adibide batzuk: "Gauza guztiak eman dizkit ne-
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re Aitak" (Mt 11, 27). "Zutik otoitz egitekoan, berriz, barkatu 
iñoren kontra ezer baduzute; zeruko zuen Aitak zeroi ere peka-
tuak barkatu dezaizkizuen" (Mk 11, 25). "Ez da zeruko errei 
nuan sartuko neri Jauna, Jauna, esaten didan guztia: zeruetako 
nere Aitaren gogoa egiten duena baizik" (Mt 7, 21). Beti beti, 
eta etengabe, ari da Jesus izkera molde au erabiltzen. Eta au, 
dudarik gabe, oso da gauza arrigarria eta nabarmena: aditzera 
eman nai du berari ba dagokiola Jainko-semetasun bat guztiz ba-
karra, berezia eta apartekoa, beste gizakumei ez bezalakoa. 

Joanen ebanjelioan ere ahapaldi au dator: "Nere Aita ta 
zuen Aita-gana igotzera noa" (Jo 20, 17). Bereizkuntza onek 
—"nere Aita eta zuen Aita"— garbi asko agertzen du Jesus eta 
gu ez gaudela mailla berberean. Aren Jainko semetza beste itxu-
ra, gorataeun eta etorki batekoa dela. Beste kasta batekoa. Arri-
garria da benetan Jesusen izkera-molde au, ezpaitu bere burua 
gurekin nahaste sartzen. 

Baiña lengo galdekizun berbera egin diteke esaera edo dei-
tura auei buruz. Ertsiki, zer esan nai ote dute Jesusen aoan? Min-
tzatze molde onekin ez ote du adierazi nai bera Mesias dela? Hori 
ere bai, dirudianez. Jesusen bataioan ots bat entzun zan zerutik: 
"Zu zera nere eeme maitea, zugan daukat nere atsegiña" (Mk 1, 
11). Gertaera ark zera esan nai du: Jesus Mesias bezala gelditzen 
dela konsakratua, au da gertaera aren muiña. "Jainkoaren Seme 
maitea" deitzen zaio, ba, Meeiari, onen kargu eta zeregin altu 
orregatik, baiña ez dira ontan bukatzen "seme" itz orren adie-
rak. Zeregin edo kargu baten izena baiño areago da Aitarekin 
duen zer-ikusi edo batasun mami baten agergarria. 

Jesusek bere aramaitar mintzairan otoitz egiterakoan, ona-
ko itz onekin deitzen zion Jainkoari: Abba. Ebanjelioetan (grie-
goz idatzi ziren ezkero), itz hori o pater azaltzen da itzulia, la-
tiñez berriz "pater" (aita). Jesusek, bada, bere izkuntzan abba: 
aita esaten zuen uts utsik, beste emendailu gabe. Mintzatze molde 
hori, ordea, ez zan ezaguna edo arrunta. Esan nai dugu, Jain-
koari "aita" deitzea, ez "gure" ta ez beste orrelako emendailu 
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edo esplikaziorik gaiñeratu gabe. Izkera modu onek ba du bere 
muiña: adierazi nai du, alegia, Jainkoarekin duen zer-ikusia edo 
semetza, guztiz dela berri, bakan, apartekoa. 

Lehenbiziko kristauak, Jesusgandik ikasbidea arturik, asi zi-
ran Jainkoari abba izena ematen. Eta San Paulok ontzat emateu 
du oitura au, Semearen bitartez, fededunak ere semetzako artuak 
izan direlako (Gal 4, 5). Beraz, kristauek Jesusgandik ikasi eta 
artu zuten oitura hori. Orrek esan nai du J ainko-semetza berri 
baten ezagutza ekarri zuela Jesusek mundura. Baiña Jainkoare-
kiko alkartasun edo batasun ortan, bera dago< beste guztiak baiño 
gorago, eta hori ez da mailla bat edo besteko kontua bakarrik. 

Jesusen goratasun edo egoitza arrigarria zer moduzkoa den, 
aztamuka bada ere, argitzeko, Berberak utzi zizkigun arrastoak 
azter ditzagun. Eta bereziki, Bozkariozko eresia deitzen zaion 
pasarte famatu hura. 

"Bozkariozko eresicF 
(Mt 1 1 , 2 5 3 0 ; Lk 10, 21-22) 

Au da pasarterik ospetsuena, Sinoptikuetan, Jesusen Seme-
tasun misterioaz. Ara zer dion pasarteak, Mateok dakarrenez: 
"Aldi artan Jesusek itza artu ta esan zuen: Goratu egiten zaitut, 
Aita, zeru-lurren Jaun hori, eskoladunei eta buruteuei gauza auek 
gordeaz, txikitxoei azaldu dizkiezulako. Bai, Aita, zuk olaxe nai 
izan duzulako. Gauza guztiak eman dizkit nere Aitak. Eta Aitak 
ezik, ez du iñork ezagutzen Semea: ezta Aita ere ez du iñork 
ezagutzen, Semeak baizik, eta Semeak nori agertu nai dion, orre-
txek besterik". 

Eskerrak biurtzen dizkio ba Aitari ebanjelioko erresuman 
fedearen bitartez sartzeko, txikiei eman zaielako abantaila. Eta 
zein dira txikiak? Beren auleria eta gauzaeza gogoz aitortuaz, 
Jainkoagan konfiantza osoa jartzen dutenak. Ondoren, Semearen 
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(au da, Jesusen) eta Aitaren artean diren ar-eman eta lokarri 
ezkutuez mintzo da. 

Aitak ezik, ez du iflork Semea ezagutzen, ezta Aita ere ez 
du iñork ezagutzen, Semeak baizik... One'la dio Mateok. Eta Lu-
kasek, pasarte paraleluan, berdintsuki; "Aitak beste iñork ez da-
ki Semea nor dan; eta Aita nor dan ere ez iñork, Semeak eta, 
Semeak nori goi-agertu nai dion, aretxek besterik". 

Zer esan nai du mintzatze-molde onek? Semearen izate be-
rezia, J ainkoarekiko duen zer-ikueia, ez dakiela iñork, Aitak be-
rak izan ezik. Ba dago emen joku bat, paralelismu bat, ahapal-
diaren bi parteen artean: Semearen barnea edo nolakotasun arri-
garria ezin ezagutu dezake iñork, Aitak izan ezik; eta era be-
Tean, Aitarena ere ez beste iñork, Semeak ezpada. Lerro berean 
eta mailla berean jartzen dira Aita eta Semea. Biak azaltzen di-
ra berdiñak balira bezalaxe, misterio bat bakarra osatzen duten 
bi muga bailiran. Ezagueraren aldetik ere berdiñak dituzu biak. 

Itz auek ikusita, Jesusek bere burua kreaturen Iandatik kan-
pora eta Jainkoaren esferan ezarri duela esatea, geiegikeria bat 
esatea ote da? Bere Aitaren ondoan eta parean jartzen da, ez 
kreatura baten gisa, bere Seme propioa bezala baizik. Jesusek be-
rak ezagutzen duen mieterio au besteei ezagutarazi dezaieke. Be-
rak ager edo errevela dezake nor den Aita; eta nori nai duen, 
ari ager dezaioke. Beraz, Semearen esku dago au. Baiña Semeak, 
jakiña, Aitaren borondatearen araura ematen du ezagutza edo 
agerpen hori. 

Eta gero, urrengo ahapaldian (Mateok dakarrenez), Jesusek 

berari entzun eta siñisteko dei samur bat egiten digu. Trabailla-

tuak eta nekatuak diren guztiak beragana joatea nai du, bere uz-

tarria artzea; eta berak arindu eta lasaitu egingo ditu. Esaera 

arrunta zan onako au: "Legearen uztarria". Eta Jesusen uztarria, 

ebanjelioko lege berria da. Jesusgandik ikasten duenak, atsede-
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na aurkituko du, uztarri leuna eta zama ariña baita arena (Ikus 
Mt 11, 29). 

* * * 

P»sarte famatu au, ordea, jatorra ote da? Harnack jaunak, 
beronen indarra gutxitu edo ematu nai izan du, griegozko tes-
tuan aldaketa batzuk egin bear direla esanez. Adibidez, aditza 
-—epigignoskei— aoristoz jarri bearko litzake, presentearen le-
kuan; eta ahapaldiaren zatitxo hura: ''eta Semea ez du iñork eza-
gutzen, Aitak izan ezik" kendu egin bearko litzake. Baiña alda-
keta auek egiteko, ez da aurkitzen oiñarririk, ez kodize zaharre-
tan, ez antziñako kristau idazleen aipamenetan. Aitzitik, iturri 
guzti oietatik, gure irakurpena, zuzen eta jatorra frogatzen da. 
Agi denez, emen ez dugu eztabaida oietan sartzeko ez leku eta 
ez astirik: auzi oietarako ba dira liburu bereziak. 

Winter jaunak, pasarte onen indarra, logikaren izenean nai 
luke ezeztatu, baiña oiek txorakeriak dira. Jesusek ez du esan 
nai iñork ere ez daukala iñungo edo ezertariko ezagutza edo be-
rririk Aitari buruz. Esan nai duena da Aitaren jitea. izakera eta 
barnea ez duela iñork ezagutzen, Semeaz kanpo. Eta ahapaldia-
ren bi parteen artean dagoen joku edo paraleliemuak gauza be-
ra eskatzen du Semeari buruz: iñork ez duela, alegia, Semearen 
barneko izakera ta bizia ezagutzen, Aitaz kanpo. 

Pasartearen kondairatasuna edo historiko jatortasuna ere 
ukatu nai izan dute batzuek (Norden, Bousset, Arvedson ta aba-
rrek). Oien ustez, itz auek ez lirake Jesusenak; Jesusek ez zi-
tuen sekula eean. 

Kristau ezezagunen batek asmatuko zituen, eta ingurumarian 
zabaldurik zeuden eeaera berdintsuek emango zioten gaia edo bi-
dea asmazio' ortarako. Saiatu dira gogotik pasarte onentzat itu-
rri edo arrastoak billatzen, batez ere griegoen arteko mistizismu 
edo gnosis delakoan, baiña aurkezten dizkiguten g'aiak oso urnx-
ti daude ebanjelioko testu onetatik. 
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Ebanjelioko pasarte famatu au, naiz ta griezoz bakarrik 
guk ezagutu, semitiko kutsuaz ernari dago. Eskritura Santuan eta 
juduen literaturan oso erabilliak diren esaera, ideia eta prozedu-
rak ageri dira bertan. "Uztarria artu", "atsedena aurkitu", "reve-
Iare" (apokalypsai), "sic plaeitum fuit ante te", "aita" artikulua-
rekin, bi miembroen arteko joku edo alkar-kidetasuna... gauza 
oiek denek hebreotar kutsua salatzen dute. Ideiek, berriz, zer iku-
si dute Jeeusek beste tokitan esandako gauzekin edo Testamenlu 
Zaharrean aurkitzen direnekin. 

Bai Lukasen eta bai Mateon ere datorren ezkero, arameoz 
idatzitako lehen ebanjelioan aurkitzen zan seguru asko pasarte 
au, eta ez dugu eskubiderik, ez funtsezko arrazoirik, itz au Je-
susena ez de'Ia esateko. Testamentu Zaharrean ba dira, no6ki, gai 
batzuk, emengoekin antz pixka bat dutenak, baiña era bereau 
esan bear da Jesusek emen Testamentu Zahar osoa gainditu izan 
duela. 

Ebanjelioetako beste iru pasarte 
1. Semearen jakiñeza 

Sinoptikuetan ba da Jesusen itzaldi bat munduaren akabe-
raz eta gizaseme guztien azken Juizioaz. Itzaldi ortan, Markosek 
dakarrenez, ara zer irakurtzen dugun: "Jakin, berriz, Aitak bes-
te iñork ez daki egunaren edo orduaren berririk: ez zeruan ain-
geruek, eta ez Semeak" (Mk 13, 32). Lehenagotik ere ba genekien 
"Semea" itza, beete geigarri edo emendailurik gabe, bere burua 
izendatzeko erabiltzen zuela Jesusek. Emen dugu adibide bat ge-
iago, eta oargarria oso. Ejenplu ontan, izan ere, maillak bezala 
nabari dira, txikitik andira: iñork ere ez daki, ezta Aingeruek ere, 
Semeak ere ez, Aitak bakarrik... Beraz, Semea aingeruen gai-
ñetik dago (egia esan, au beste pasarte batzuetan ere agiri da) . 
Nor edo zein da, beraz, "Semea" delako hori? Jainkotasunaren 
landan edo esferan ezartzekoa dela dirudi, Aitarekiko lokarri ba-
kar eta berezia duen ezkero. 
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Seme orrek, ordea, bere jakiñeza aitortzen du. Xehetasun 
au, ajola andikoa da guretzat, testu onen jatortasuna frogatzeko. 
Ebanjelistek ez lioteke orrelako ignorantziarik beren Jaunari eza-
rriko, baldin Jesusen beraren esan batek ortara ezpalitu. Jesusek, 
bada, dudarik gabe, au ala esan zuen eta ebanjelistek ala dakarte. 

Guretzat, ordea, bada emen korapillo bat. Parusiaren egu-
na (bere bigarren etorrera azken Juizioan, alegia), noiz izanen 
den, ez dakiela aitortzen du emen Jesusek. Orain, bada, Jesusek, 
Jainkoa izanik, nola ignora lezake hori? Jesusen jakite-bideak 
eta ezagutze-muetak esplikatzea ez da batere gauza erraza gure-
tzat. Auzi ontan ba da puntu illunik aski, are teologuen artean 
ere. Jesueek, Jainkoa zen aldetik, parusiaren eguneko berri ba 
zekian, noski; eta aren giza-arima, Jainkoaren ikusle zen alde-
tik, jakitun zan (Jesus lurrean bizi zelarik, aren arima etenga-
be zegoen Jainkoa ikusten eta gozatzen, eta zerutarren jakiturian 
murgildua). Baiña hori ala izanik ere, jakintza guzti hura ez di-
rudi beti aurrean zeukanik, konzeptuz eta irudimenez osaturiko 
ezagutzaren barrutian. Au ulertzeko, Kristogan iru jakintza-mue-
ta zirela jakin bearra dago: 1 Jainko bezala zegokiona; 2 Zeru-
tarrei (au da, zeruan Jainkoa ikusten daudenei) dagokiona; eta 
3 "infusa" deritzaiona, au da, Jainkoak ixuria, baiña irudimen 
eta konzeptu-bidez eratua; eta azkeneko au mugatua izango zan, 
noski, aren zeregiña betetzeko bear zen neurrikoa. Irugarren ja-
kintza onen araura parusiako egunaren ezagutza ez zegoen, 
bearbada, agerian aren konzientziaren landan. Eta ezagutza-mue-
ta onezaz baliatzen zan Jesue, gizonekin itzegiteko. 

2 . Mahastizain makurren parabola 
(Mk 12, 1-11) 

Bein Jesusek parabola au kontatu zuen: Jaun batek mahas-
ti bat landatu eta laborari batzuen eskuetan jarri zuen. Uzta-ga-
raia eldu oi zenean, jaunak bere morroiak bialtzen zituen labo-
reak jasotzeko. Baiña mahastizainek morroi aiek arrikatu, zau-
ritu, il edo esku utsik bialtzen zituzten beti. Azkenean, etxeko 
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jaunak, seme bat bakarra ere ba zuela gogoratuaz, huraxe bial-
tzea erabaki zuen, bere baitan ziolarik: Oni beintzat izango dio-
te lotsa. Bai zera. Semea ikusi zutenean: Au duk jabegaia -—esan 
zuten laborariek—. II dezagun, bai, eta gurea izango duk mahae-
tia. Esan ta izan. Semea artu eta il egin zuten... 

Ura bezain gardena da parabola au. Mahastizain aiek ju-
duak dira, mahasti jauua. berriz, Jainkoa. Jaunak bialtzen zi-
tuen morroiak, Testamentu Zaharreko profetak dira, au da, Jain-
koak bere erri autatura bialtzen zituen mandatariak. Judu erriak 
morroi oiek arrikatu, II, zauritu eta gaizki artu oi zituen. Azke-
nean, Jainkoak bere Seme bakarra bialtzen die, hura bederen ain-
tzat artu egingo dutelakoan, baiña ez, hura ere il egiten dute. Pa-
rabola ontan, agi denez, Jesusek bere burua mailla berezi-berezi 
batean jartzen du: beste profetek jaunaren morroiak ziran; be-
ra, berriz, jaunaren seme bakarra, maite-maitea, eta jabegaia. Ez 
da, ba, Jesus beste mandatariak bezalakoa: beste guztiak mo-
rroiak, bera semea. Ba dirudi kreatura bati ez dagokion Jainko-
-eemetza egokitzen diola bere buruari. Eta ulertu ere ala ulertu 
zuten judu biltzarreko entzuleek (Sinedrio delako batzarkideek): 
itz oekgatik Jesus preso artu nai baitzuten, baiña erriaren bildu-
rrez, ez ziran ausartatu (Ikus Mk 12, 12). 

3 . Jesus, Mesiari buruz galdezka 
( M k 12, 35-37) 

Ara pasartea, Markosek dakarren bezala: "Ola zion Jesus-
ek Tenpluan irakasten ari zala: Zer dala-ta esaten dute Idazla-
riek Daviden semea dela Kristo? Espiritu Santuaren indarrez Da-
videk berak ez dio, ba: 

Jaunak eean dio nere Jaunari: 
eseri zaite nere eskubitan, 
zure etsaiak ankapean 
jarri dezaizkizudan arte? 
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Davidek berak Jaun deitzen badu, berriz, nundik du bero-
ri seme: 

Pasartearen esanaia ez da zailla edo illuna. Jesus berbera 
Daviden jatorrikoa genuen, eta hori gauza ezaguna ta jakiña 
zan. Berak ez du ukatzen Mesiak Daviden odolekoa izan bear 
zuenik. Agi denez, gauza bat du Jesusek begien aurrean, itz 
auek esatean: Mesiari buruz barreiaturik zeuden ametsak eta uste 
okerrak. Judutarren iritzian, Mesias, buruzagi ospetsu bat izan-
go zan, Daviden odolekoa, bai erlijioko eta bai politikako ara-
zoak ere batera garbituko zituena, baiña nolanai ere gizaseme 
xoilla. Jesusek galdera onekin adieraztera eman nai die, Mesias 
ez dela Daviden seme xoilki, ba zuela Mesiae orrek beste gora-
tasun bat. Orregatik, noski, Davidek jaun deitzen dio, eta aitak 
semeari jaun esatea ez da batere egoki... 

Auzitegiko aitorra eta epaia 
(Mk 14. 55-64) 

Judutarren auzitegiak (Sanhedrin edo Sinedrio zeritzaion 
biltzarreak, alegia), eriotz-epaia egotzi zion Jesusi. Sinoptikuek 
berdintsuki kontatzen digute gertaera au. Salatari batzuk ekarriak 
izan ziran auzitegira, baiña, dirudianez, aien esanetan ez zan 
aurkitzen funtsezko gauzarik, Jesus eriotzera kondenatzeko. Or-
duan Apaiz Nagusia zutitu eta galdera au egin zion Jeeusi: "Zu 
al zera Kristoa, Bedeinkatuaren Semea?" 

Mateok (Mt 26, 63) Apaiz buruaren galdera gisa ontara da-
kar: "Jainko biziaren izenean agintzen dizut, esateko guri zu al 
zeran Kristoa, Jainkoaren Semea". Ez dakigu garbi, Jainkoaren 
Semea esatean, zer zeukan Kaifasek gogoan. Baifia lehenago ere, 
Jesusek bere buruaz esaten zituen gauzekin eskandalurako bide 
eman izan zien, eta hori jakiñik, aren intenzioa zein ote zen erraz 
asma diteke. Berak nai du, itxuren arabera, Jesusek Jainko Se-
metaeuna aitor dezan. 
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Lukasen ebanjelioan bi galdera oso bereziak datoz. Lehenik 
ia Mesias ote den galdetzen diote. Eta Jesusek baietz erantzun, 
eta gaiñera Eskritura Santutik artutako itz batzuk sartzen ditu be-
re erantzunean. Gizon utsa baiño zerbait geiago dela adierazten 
duten itzak, alegia. Eta orduan dator bigarren galdera: "Eta da-
nak esan zioten: Jainkoaren Semea zera zu orduan?" (Ikus Lk 
22, 70). 

Jesusen erantzuna 

Baiña juezaren aoan itzak zer esan nai zuen jakiteak, ajola 
txikia du emen. Azter dezagun zeatz eta astiro Jesueen beraren 
erantzuna, hori baita guretzat bearrezko. Markosek erantzun hori 
onela dakar: "Bai, neu naiz: eta ikusi ere egingo duzute Gizase-
mea Jainko-boterearen eskubitan esertzen, eta zeruko laiñoetan 
etortzen" (Mk 14, 62). Mateok ere berdintsuki dakar, baiña baiez-
ko gorri baten ordez, semitarren esaera bat erabiltzen du: "Tu 
dixisti": Zeuk esan duzu (Mt 26, 64). Nolanai ere, esaera onek 
baiezkoa adierazten du. Eta orobat dakar Lukasek (Lk 22, 70). 

Zeruko laiñoetan etortze orrek ba du zer ikuei Daniel pro-
fetaren pasartearekin (Ikus Dn 7, 12). Biblian maiz ageri da 
Jainkoa zeruko laiñoetan etortzen edo bizi izaten. Beraz, Jesus-
en itzak garbi asko adierazten dute Mesias onek zeruetan duela 
bere etorkia. Jainko-boterearen eskubi aldera eserita egoteak, be-
rriz, Bibliako beste pasarte bat gogoratzen digu: 110 gn. Salmua, 
alegia. Erregeren eskubitan eseririk egotea, aren erregetzan par-
te izatea bezala da; eta ain zuzen, esaera au, eta adiera orrekin, 
ezaguna da Bibliako izkeran. Jainkoaren eskubitan eseririk ego-
teak zer esan naiko duen, esanik dago onezkero: Mesias hori Jain-
koarekin berarekin dagoela elkartua, aren aginte, eskubide eta 
botere goren-gorenetan. 

Gizasemea zeruko laiñoetan etortzen, eta Gizaseme hori be-
rori Jainkoaren eskubitan eseria: bi gauza oiek garbi asko adie-
razten dute ba duela Jesusek erregetza bat gizonari baiño area-
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go, Jainkoari dagokiona. Labur, aren erantzunak esan nai du Me-
siae dela eta denbora berean Jainkoaren Semea ere bai sentidu 
gogorrean. Lukasen ebanjelioan ondo berezita daude galderak. 
Lebenbizi ia Mesias ote den galdetzen diote. Eta Jesusek, Jain-
koaren eskubitan dagoen Gizasemea aipatu zuenean, orduan zu-
zentzen diote bigarren galdera: Jainkoaren Semea al zaitugu, be-
raz? Orrek esan nai du Mesias soilla baiño zerbait geiago aitor-
tzen zuela Jesusek: kreatura ute batek beregana ez lezaken doai-
ren bat, alegia. 

Jesusen erantzuna entzun zutenekoxe, biraoa esan duela eta 
ilgarri jotzen dute. Bai Mateok eta bai Markosek argi eta garbi 
dakarte "birao" itza; Lukasek itza ekarri ez, baiña berdin ber-
din esaten digu Jesusen erantzun soilla izan zela eriotz epaiaren 
aitzaki bakarra. 

Biraoko pekatua juduen artean 

Puntu au, ajola aundikoa da guretzat: au da, Jesusen eran-
tzuna biraotzat artua izan zela jakitea. Orain bada, aztertu bear 
dugu zer zen biraoko pekatua juduen artean. Norbere burua Me-
siatzat jotzea berez ez zan iflor kondenatzeko arrazoia, ta are gu-
txiago zan hori birao. Juduen legean ba dira lau paearte, biraoaz 
zer ikusi dutenak: Ex 22, 27; Lv 24, 11; Num 15, 30-31; Dt 21, 
22-23. Talmud eta Midraechek iru birao-mueta aipatzen dute. Bat, 
Jainkoa madarikatzea; bestea, jainko izunak adoratzea; eta az-
kenik, Jainkoaren ospeari bidegabe egiten dioten itzak esatea. 
Lehenbiziko bi kasuek ez dute emen ikustekorik; beraz, iruga-
rrena ge'lditzen da bakarrik. Ez dago dudarik Jesusen itzak sen-
tidu ortan izan zirela artuak. Juezen iritzian, Jainkoari bakar ba-
karrik dagokion zerbait beretu naiez zebillen Jesus, eta orrega-
tik izan zan ilgarri etsia. Bestela, legearen aldetik ez zan epai 
hori emateko arrazoirik; eta juezek ao batez eman zutenean, eei-
ñalea da era ortara artu zituztela Jesusen esanak. 

Eta gure uste au sendotzera dator Jesusen bizitza agerikoan 
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maiz ikusten dugula birao-salakuntza aren aurka jaurtia. "Zer ari 
duk hori esaten? Biraoka ari duk hori. Jainkoak ez beste nork 
barka zitzakek pekatuak?" (Mk 2, 7). Ikus gaiñera Jo 10, 30 ss. 

Jeeus, bada, ilgarri etsia izan zan bere burua Mesias egin 
zuelako, nai baduzu, baiña ez nolanaiko Mesias; ba zirudien Je-
susek bere burua Jainkoaren pareko egiten zuela eta Jainkoare-
kin bat egiñik aurkezten zela, aren Seme propioa balitz bezala. 

Laugarren ebanjelioa datorkigu, gaiñera, ustekabean, Si-
noptikuek kontatzen diguten guzti au argitzera. Joanek, juduen 
auzitegian gertatua ez dakar. Apaizburuek Pilatorekin izandako 
eztabaida eta jardunak dakarzki, ordea. Aiek Jesusen kontra eka-
rritako salakuntzak Pilatok ez zituen aintzat artzen. Erromatar 
gobernariak, alegia, ez zuen tajuzko arrazoirik ikusten Jesus erio-
tzara galtzeko. Eta ala, berarekin izketan zebiltzala, itz auek jaul-
ki zitzaizkien: "Guk ba dugu gerok ere legea, eta gure legeak dio-
nez, il egin bear du, Jainkoaren Seme egin da-ta" (Jo 19, 7). 

Izan da, bai, are katolikuen artean ere, Jesus Mesias aitor-
tu zelako kondenatua izan zela esan duenik. Eta Dt 18, 20-22 ai-
patzen dute hori diotenek. Pasarte ortan gezurrezko profetak 
eriotzara kondenatu bear direla esatea da. Eta gezurrezkoak di-
rela jakiteko, ikusi egin bear da —pasarte orrek berorrek dio-
nez— ea aiek Jainkoaren izenean eesanak bete diren ala ez. Baiña 
agi denez, emen ez da birao-konturik, eta rabinuek (judu irakas-
leek, alegia), biraoz mintzo direnean, ez dute pasarte hori aipa-
tzen. Gaiñerakoan, norbere burua Mesiatzat jotzea ez zan juduen-
tzat birao, Jainkoari ezpazitzaion bere-berea duen doairik arra-
patzen. 

Guzti auen kondairatasuna 

Egia ote da iru Sinoptikuek ao batez Jesusen Prozesuaz kon-
tatu digutena? Bai seguru. Eta laugarren ebanjelioa, naiz ta Sine-
drioaren epaia ez kontatu, gauza bera esatera dator, oraintsu iku-
si dugunez. 
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Eta ziñez, juez aientzat birao bezala jo zitekean Jesusen esa-
na. Jainkoari bakarrik dagokion ospea bereganatu naiez zebille-
la pentsa zezaketen, alegia. Ez dugu, gaiñera, abaztu bear leben-
biziko kristauak Jesus zergatik izan zen kondenatua jakin naiez 
ibilliko zirela. Eta Sinedrioko jaun aiek errugabe bat kondena-
tu zutela bein baiño geiagotan entzun bearko zuten krietauen a.-
detik. Orregatik, eta beren burua zuritzeko, Juizio ospetsu artau 
gertatutakoa agertu bearko zuten. Beraz, ebanjelioek diotena, 
egia delako itxura guztia dauka. Jesusek biltzar aretan aitortua, 
bai aren izkera-moldeakin, eta bai aren bizitza ageriko beste zen-
bait unetan esandakoakin ere, miragarriki egokitzen da. 

ZEARKAKO FROGANTZAK 

Jesusek, bere Jainko Semetasunaz duen konzientzia, era as-
kotara adierazi digu. Itz agerriz eta garbiz esanak baiño ozena-
go izan oi dira sarri askotan egiteekin eta zearka bezala adieraz-
ten direnak. Bai horixe. Eta Jesusen bizitza osoan, egikeratan eta 
bai izkera moldean ere, ezagun da jokabide au. Ebanjelioetan 
ageri zaigun Jesus orrek ba du bere buruaz konzientzia bat txit 
apartekoa, eta are jainkozkoa. Inpresio hori egiten diote eban-
jelioek, arreta pixka batekin irakurtzen dituen edozeiñi. Adibi-
detzat aipa ditezken pasarteek, mordoa osatzen dute. Pasarte oiek, 
bakarka eta bereziki arturik, ez dute bearbada orrenbeseko pisu 
edo indarrik, baiña bildu ezkero, argi egiten diote elkarri, eta 
Jesusen barrena, orain arte aztertu diren aitorrera ospetsu oiek 
bezain garbi salatzen digute, garbiago ezpada. 

Jeeusek bere esanetan, naturalki eta ezer esango ezpalu be-
zala, arrigarriak esaten ditu bere buruaz, bere nagusitasunaz, a'Ie-
gia. Ebanjelioak idiki besterik ez dugu. Ona adibide bat: "Ni-
nibetarrak ailtxatuko dira epai-egunean gizaldi onen kontra, eta 
kondenatu egingo dute; penitentzi egin zuten aiek Jonasen esa-
nera-ta. Ona berriz emen Jonas baiño aundiagoa. Egoaldeko erre-
giña jeikiko da epai-egunean gizaldi onen kontra eta kondenatu 
egingo du; lurraren bazterretik etorri baitzan Salomonen jaki-
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turia entzutera. Ona, berriz, emen Salomon baiño aundiagoa"' 
(Mt 12, 41-42). Zein ote da, ba, Jesusen goratasuna? Ta olako 
esanak, edo antzekoak, erruz daude Ebanjelioetan. 

Jesusek bere burua edo bere presuna erlijio guztiaren ardatz 
eta meta-ziri bezala jartzen du. Gizonen salbazioa ere Jesusgan-
dik beragandik zintzilika dagoela dirudi: "Benaz, ni gizonen au-
rrean iñork aitortzen baldin banau, nik ere aitortu egingo dut 
hori zeruko nere Aitaren aurrean. Baiña ni gizonen aurrean iñork 
ukatzen baldin banau, nik ere ukatu egingo dut hori nere zeru-
ko Aitaren aurrean" (Mt 10, 32-33). 

Eta Juizioko egunean ere, Jesusek dionez, gizonen betiko 
zoriona edo zoritxarra, bakoitzak lagun urkoari egindako kari-
dadearen arabera erabakiko da. Baiña karidadezko egintza oiek 
berez eta beste gabe, izango al dira sarituak? Ez. Saria ematen 
bazaie, hori da Berarekin zer-ikusi dutelako, eta zer-ikusi orren 
neurrian, gaiñera: "Atozte nere Aitaren bedeinkatuok... ni gose-
tu nintzan eta jaten eman zenidaten; egarritu, eta edaten eman 
zenidaten..." (Mt 25, 34). Besteek esaten diote: Jauna, noiz iku-
si zindugun ba goseak eta jaten eman zenigun?... Eta Jesusek 
erantzuten du: Benetan esaten dizuet, nere eenidetxo txikienari 
egin zeniotenean, ni neroni egin zenidaten... Ez du esaten: 
Jainkoari egin zenioten, "neri" baizik; bere burua, bere Ni hori 
jartzen du erdi-erdian, Jainkoaren toki-tokian. Azken Juizioaren 
irudi ontan Jesus bera azaltzen zaigu gizakume guztien Epaile. 
Berak erabakiko du denen zortea, eta erabaki ere, berari egin-
dako karidadezko obren araura. Nola konpreni ditcke au, Jesus 
ezpada gizon utsa baiño zerbait geiago? 

Eta Jesus onek gizonari eskatzen dizkion nekeak eta sakri-
fizioak ez dira gero utsaren pare! Eta ez du esaten Jainkoaga-
tik bear direla egin, Beragatik baizik: propter m&. "Nere ondo-
ren iñork etorri nai ba du, ukatu dezala bere burua, artu bere 
gurutzea, eta jarraitu neri. Ba, bere arima salbatu nai duenak, 
galdu egingo du; ni eta nere Ebanjelioagatik galtzen duenak, be-
rriz, salbatu egingo du" (Mk 8, 34-35). "Zorionekoak zuek, ni 
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naizela-ta madarikatzen eta persegitzen zaituetenean" (Mt. 5, 11). 
"Iñor nigana etorri, ta bere aita, ta ama, ta emaztea, ta semeak, 
eta anaiak, eta arrebak eta bere burua ere gorrotatzen ez badu: 
ezin diteke nere ikasle izan" (Lk 14, 26). 

Beti ari da Jesus bere burua gure erlijiozko bizitzaren oiñarri 
eta sustrai bezala jartzen. Jainkoari soil soilki zor zaion tokian, 
Jesusen "Ni" misteriotsua ageri da beti. Nor da ba nor, orrela 
mintzatzera ausartatzen den Jeeus au?... 

Jesusen aginte eta eskubideak 

Jesusen itz egikeran, alako larderia eta autoridade-kutsua BO-
matzen dugu. Legeak emateko indarra eta irakasteko eskubidea 
bere baitatik balu bezala itz egin oi du. Eta ain zuzen, entzu-
leak aurki konturatu ziran ortaz. Ara zer dion San Mateok: "Eta 
Jesusek bere itzaldi-saioa amaitu zuenean, txundituta geratu zan 
jendea bere erakutsiekin. Eskubidedunak bezala erakusten bai-
zien erakutsi ere, eta ez euren idazlari ta Fariseuek bezela" (Mt 
7, 28-29). 

Ezaguna da Jesusen izkera Mendiko itzaldian. Testamentu 
Zaharreko Legea osatzeko kontuan ari da, eta ara zer mintzaera 
darabillen: "Entzun dezute antziñakoei esan zitzaiena... Ona, be-
rriz, nik esan". Mintzaera au guztiz zan arrigarria judu baten be-
larrietan, Lege Zahar hura Jainkoak berak emana zen ezkero: 
eta nork osa, berrizta edo alda zezakean Jainkoaz beraz kan-
pora? 

Testamentu Zaharreko profeten eta Jesusen mintzaera guz-
tiz dira bestelakoak. Aiek Jainkoaren izenean mintzatzen ziran, 
Jainkoaren mandatari bezala. "Ara Jaunak zer dion": au zan aien 
itzegiteko modua. Jesus, berriz, onela mintzo da: "Nik eeaten di-
zuet" (Ikus Mateoren 5 garren kapitulua). 

Pekatuak parkatzeko eskubidea: orra Jesusek bere buruari 
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demaion beste eskubide bat, eta Jainkoari xoil-xoilki dagokiona. 
Au zan beintzat juduen siñiskera; eta orregatik marmarka asten 
ziran entzuleetatik asko, Jesusen burujopeaz oartzean. Baiña bera 
ez zan atzeratzen: "Ba, Gizasemeak lurrean pekatuak barkatzeko 
ahalmena baduala jakin dezazuten, perlesidunari esaten dio: Nik 
esaten dizut: jeiki, artu zere esku-oia eta zoaz etxera. Eta ber-
tan jeiki, esku-oia artu, eta joan egin zan, danak begira zitue-
la" (Mk 2, 10). Txit garden eta salataria, arako beste pasarte 
hura ere. Lukasen ebanjelioan ageri da (Lk 7, 33). Simon ize-
neko Fariseu batek bere etxean bazkaltzera deitzen dio Jesusi, 
baifia, dirudianez, alako oztasun batekin, eta geiegizko jendeta-
sunik ari erakutei gabe. Bazkaltzen ari direla, ara nun azaltzen 
den fama txarreko emakume bat. Jesusen oiñak bustiaz, illeekin 
legortuaz, bere aoakin munkatuaz eta ukendu batekin gantzu-
tuaz. Denak daude ixil ixillik ikusgarri bitxi hura ikusten. Eta 
bitartean Simon ari da bere kolkorako pentsatzen: Gzon au pro-
feta balitz, igarriko ziokean, bai, zer nolakoa den ikuitzen ari 
zaion emakume hori: emakume pekataria baita. Eta Jesusek esa-
ten dio: Simon, ba daukat ba nik zertxobait zuri esateko. Eta 
ipuin-parabola bat kontatzen dio: Bi zordun zeuzkan diru-aurre-
ratzaille batek: bosteun denari zor zizkion batak, eta berrogei ta 
amar besteak. Nola ordaintzerik ez zeukaten ez batak eta ez bes-
teak, biei barkatu zien zorra. Biotatik nork izango ote du hura 
maiteago? Jakiña, geiena nori barkatu dion, aretxek. Eta gero 
dator ipuiñaren ondorena: bi zordun oiek Simon eta emakume 
hura dira, eta artzekoduna Jesus. Simon da zordun txikia, ema-
kumea zordun andia. Eta ain zuzen, onek, asko parkatu zaiola-
ko, asko maite du; besteak, berriz, gutxi parkatu zaiolako, gu-
txi maite du. Beraz, Jesusekin zorretan daude, bai fariseu hura 
eta bai emakumea. Nondik edo no'la, ordea? Pekatu egiñez Jain-
koarekin egiten gera zordun. Ziñez, Jesusek bere burua Jainkoa-
ren maillan dagoela uste ezpadu, izkera-modu au guztiz da uler-
teziña... 

Mirakuiluak egiteko eran ere gauza bera nabaitzen dugu, 
Zeru-lurretako indarren gaiñean aginpide arrigarria erakusten du 
Jesusek. Eta aginpide orren iturria bere baitan balu bezala jo-
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katzen du beti. Legenardun batek esaten dio: "Jauna, nai badu-
zu, garbi nazakezu", eta Jesueek azkar asko erantzun: "Nai dut, 
ba. Garbi zaite" (Mt 8, 3). 

Arrigarriagoa da oraindik erromatar euntariaren izkera. Ju-
du batzuk joaten zaizkio Jesusi aren alde itzegitera. Morroia omen 
du eri, eta sendatuko ote luken galdetzen diote. Jaun oien erre-
gua aintzat arturik, Jesus asten da jentil aren etxera joateko planta 
egiten. Baiña soldadu prestu hura, Jesus bere etxerantza datorrela 
ikustean, bidera ateratzen zaio, eta auxe esaten dio: "Jauna, ez 
zaitez nekatu: ni ez naiz iñor zu nere teilla-pean sartzeko ta. Ne-
ronek ere ez baitut nere burua zugana joateko lain aurkitu: bai-
ña esazu itz bat, eta sendatuko da nere morroia. Neroni ere men-
dekoa naiz, baiña ba ditut nere mende ere soldaduak: eta bati 
eeaten diot 'Joan', eta joan egiten da; eta besteari: 'Etorri ' , eta 
etorri egiten da; eta nere morroiari 'Egin au% eta egin egiten 
du". Au entzun zuenean, arritu egin zan Jesus, eta jarraitzen zion 
jendetaldeagana biurturik, esan zien: "Benetan esaten dizuet, Is-
raelen bertan ere ez dut onenbesteko federik arkitu". Eta man-
datariak etxeratu zirenean, gaixorik egondako morroia, sendatua 
aurkitu zuten (Ikus Lk 7, 6ss). Jentil hura, juduak baiño azka-
rragoa izandu zan Jeeusen goi-izakera edo jatorria sumatzeko. 

Testamentu Zaharreko profetak Jainkoaren morroi batzuk 
bezala azaltzen zaizkigu beti, eta mirakuiluren bat egiten badu-
te, garbi aitortzen dute eurak bere baitatik ezin egin dezaketela 
deus, Jainkoak goitik ematen ezbadie. Jesusen jokabidea, beste-
lakoa da oso. Bera ororen nagusi, jaun eta jabe balitz bezala aur-
kezten zaigu. Eta beronen nai utsaren araura egiten dira mirakui-
luak. 

Jainkozko konzientzia orren aztarnak nunai nabari dira 
Ebanjelioetan. Orra puntu bat biotz-ukigarria benetan: Jesusek 
ez du sekula adierazten bera pekatari delako seiñalerik, pekatu 
izpirik beragan aurkitzen delako zantzurik. Gaiñerako gizaku-
meak, bai, pekatari dira Jesusen iritzian, baiña pekatuak ez du 
berarekin zer ikuei. Ez al da au guztiz ulerteziña, Jesusen Jain-
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ko semetasuna baztertzen badugu? Ona emen Jesusen itz arriga-
rri auek: "Eta zuek gaiztook, zeron semeei emari onak ematen 
jakin badakizute, zenbat areago ez ote dizkie, ba, zeruko zuen 
Aitak eskatzen dizkiotenei gauza onak emango?" (Mt 7, 11). 
"Zuek gaiztook": besteenak bai, bere burua ez du gaizto jotzen. 
Ez du Jesusek sekula adierazten bera pekatari, oker, makur, erru-
dun delako edo izan delako aierurik; ez zaio, beraz, penitentzi 
edo damuren kutsurik nabari. "Parkatu gure zorrak" dio Aita-
gurean: otoitz hori, ordea, berak egiña bai, baiña guretzat da 
egiña, ez beretzat. Jesusek ez dio Jainkoari bere zorren parka-
ziorik eskatzen; bera ez da, gu bezala, Arekin zordun. 

Bere burua erabat errugabe jotzen du Jeeusek. Eta ez hori 
bakarrik. Gaifiera, bere bizia eman nai du, besteen salbaziora-
ko, besteen pekatuen parkazioa irixteko. Ikus Mk 10, 45; 14, 
22-24. 

Eta azkenik —gorago ere ikusi dugu— atzen juizioko egu-
nean gizadi guztiaren Epaille edo Juez hezala etorriko dela esa-
ten digu. Ikus Mk 13, 27; Lk 21, 27; Mt 24, 31; Jo 5, 27. 

Gauza guzti auek bear den arretarekin neurtzen eta gogo-
ratzen dituenak, izan al dezake dudarik? Jesusek ez ote digu 
garbi asko agertu bera nor den?... 

Elizak asmatutako dogma ote? 

Arrigarriak dira benetan Jesusek bere buruaz esan dizkigu-
nak. Elizak ez du ez Jesueen Jainkotasunaren dogma hori asma-
tu, iñoiz aurpegira bota izan zaion bezala. Ebanjelioetan, Jesus-
en esanetan aurkitzen baita garbi egia au. Eta ebanjelistek edo 
Jerusalengo giristino zaharrek ere ez zuten ustekizun hori ames-
tu. Monoteista zorrotzak ziran ba garai artako juduak, eta asie-
rako Elizak -—Jerusalengoak, a'legia— ahalegin guztiak egin zi-
tuen Sinagogarekin lokarriak ez austekb. Baiña ezin. Zerbait be-
rri, juduen kategorietan kabitzen ez zena, azaldu zitzaien Jesue-



ZER DION JESUSEK BERE BURUAZ: JAINKOAREN SEMEA 2 1 1 

gan. Eta ebanjelioetan ditugu Pertsonalitate bakan orren azbe-
giak garbi marraztuta. Sinagogarekin austea ere, erremeditu ezi-
ñekoa gertatu zan. Fede berri bat sortu baitzan Jesusekin, bero-
nen presunaren inguruan errotua. Lehenbiziko kristauak, israel-
dar jatorrak ziran, guztiok dakigun bezala, monoteista fiñak eta 
zorrotzak, Mesiaren esperoan zeudenak, bai, baiña Mesias hori 
Jainko izan zitekeanik ez zitzaien buruan kabitzen. Hori, aien 
pentsakeran, ez zan posible ere. Baiña Jesusekin topo egin zuten. 
Berek sekula amestu ez zuten bezalako Pertsonalitate batekin, 
alegia. Aren esanek, aren egiñek, aren jokabide ta portaera guz-
tiak dena irauli eta itzulikarazi zuen. Jainkoaren Semea gizonen 
artean, "Jainkoa gurekin" —Emmanuel, alegia— azaldu zela, ai-
tortu bear izan zuten. Asko kostata, baiñan ikusiak ikusi eta, be-
ren fede zaharra planta berrira jarri zan. 

Batzuek pentsatu izan dute San Paulo izango zela dogma 
onen asmatzaillea. Hori ere ezin onart diteke, ordea. San Paulok 
izan zituen, bai, bere eztabaidak eta sesioak Jerusalengo kris-
tauekin, baiña ez puntu oni buruz. Moieesen Legearen balioaz 
izan ziran sesio aiek: ea jentiltasunetik konbertitzen zirenak Moi-
sesen legea gordetzera beartuak ote zeuden. Baiña Jesusi buruz-
ko fedean ez da ageri ezetariko liskarrik San Paulo eta aien ar-
tean. "Jainkoaren Semea" izenakin Jesusi deitzeko oitura, nai 
izatea, San Paulori eskerrak zabaldu zela dirudi, baiña gauzaren 
mamiari begiratu ezkero, San Pauloren fedea eta gaiñerako kris-
tauena asiera asieratik ageri zaigu bat eta berbera. Beete titulu 
batzuk ziran erabilliago Jerusalengo kristauen artean Jesus izen-
datzeko, ala nola Kristo, Jauna, Jainkoaren Aurra, Santua, Jus-
tua ta abar; baiña izen oiek denak estalki batzuk besterik ez zi-
ran, zaragi batzuk, ardo berria nolabait gordetzeko. Lehenbizikn 
kristauak, San Paulo, Sinoptikuak, San Joan, oietan denetan age-
ri den Jesusen irudia, mamiz, gauza bera dela, hori ezin uka di-
teke (1). 

(1) Ikus Dhanis, o. cit., p. 125 ss. 



AMABIGARREN KAPITULUA 

MIRAKUILUAK: ZER DIREN. OTE DIREN. 
ZERTARAKO DIREN 

Aurreko kapituluetan Jesueek bere buruaz emandako aito-
rra aztertu izan dugu. 

Eman ote zigun alaber frogantzarik, berak ziona egia dela 
frogatzeko? Ebanjelioetan ba da anitz gertaera eta kondanra. 
Jesusen egintza arrigarriek edo mirakuiluek betetzen dute an zati 
andi ta luze samarra, andiena ezpada. Eta egintza oiek seiñale edo 
ezaupideak bezala ematen zaizkigu. Oiek, alegia, ezagutzera ema-
ten dute Jesus ziflez eta benetan Jainkoak bida'litako Mandata-
ria dela, Jainkoaren Semea dela, zerutik lurrera jetxia. Gizona 
bai, baiña ez gizon soilla. Jainkoaren aldetik gu gizonongana eto-
rria, eta Ark guretzat dituen amodiozko eta salbaziozko asmoak 
agertu dizkiguna. 

Kristoren mirakuiluez mintzatu bearra dugu, ba. Mirakui-
luaren auzia ezin utzizkoa da gure azterkizun onetan. Ba dakit 
ondotxo ez dela gai atsegiña gaurko egunean. Gure mende onek 
apenas jartzen dio begitarte arrairik mirakuiluari. Susmoi gaiz-
toz artzen ditu beti artako kontuak. Baiña toki apartekoa, oeo 
ajola aundikoa, du mirakuiluak gure erlijioan. Beronen azalpena 
ezin baztertu dezakegu iñola ta iñundik ere. 

Ebanjelioetako mirakui'luekin asi aurretik, ordea, mirakuilua-
ren beraren teoria azalduko dugu: mirakuiluak zer diren, gerta-
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tzen ote diren, frogatzeko duten indarra nun datzan, zer froga-
tzen duten, ta abar... 

Onekin bidea erraztuko zaigu Ebanjelioetan agertzen diren 
mirakuiluen auzia garbitzeko. Izan ere mirakuiluak egitan ger-
tatzen direla jakin ezkero, ebanjelioetakoak neke andi gabe onar-
tzen dira. Auxe da, ba, auzi onen puntu zailla, eta Ebanjelioko 
mirakuiluekin asi aurretik erabakitzekoa: gertatzen ote dira mi-
rakuiluak? Galdera oni baiezko erantzuna eman ahal bagenezaio, 
gaiñerakoak aisa eta eroso joango dira. 

I 

MIRAKUILUA ZER DEN ETA BA OTE DEN 

Giro txarra gaur mirakuiluarentzat 

Mirakuiluarentzat alako iguin edo mukertasun bat ikusten 
dugula bazterretan, esan dugu. Ala ta guztiz ere, oso osoko ja-
kintsuetan, pentsalari eta ziñezko filosofuetan, giro obea nabari 
da gaur, joan den mendeko azken aldera baiño. Jakintza posi-
tivuen mugak obekiago ezagutzen eta leialkiago aitortzen dira 
gaur. Jakintza oien metoduek zer dezaketen ta zer ez dezaketen. 
alegia. Metodu oiek ez dira errealidadea neurtzeko dugun neurri 
bakarra. Aitzitik, zatitxo mear, estu ta txiki eamar bat besterik 
ez dugu oiekin atxemaiten. Muga auen berri dakitenak ez dira, ba, 
orren ertsiak mirakuiluarentzat. 

Denbora berean, eboluzio bat gertatu izan da, are teologu 
katolikuen artean ere, joan den gizalditik onera. Orduko teolo-
gu geienen iritzian mirakuiluak jakintza positivuen landan fro-
gatzen zuen mundu supernaturala, eta frogantza hori aitortzen 
ez zuena fede txarrez zebillen, nai ta ez. Gaur zuhurkiago mintzo 
dira. Beraz, alde batetik eta bestetik alako urbiltze bat gerta-
tu da. 

Baiña eboluzio hori gaindegian, gaillurrean da ezagun: ots, 
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jakintsu oso osokoetan, ez erdi maillako ikaeien artean. Jendar-
teko giroa, berriz, gorago esan dugun bezain txarra da mirakui-
luarentzat. Gaur asko itzegin oi da razionalismuaren konlra, bai-
ña auxe da egia: gure mendeko jendea razionalismuak daukala 
preso artua. Ba da alako mentalidade bat, nunai zabaldua. Bear-
bada arrazoi tinkorik eta funtsezkorik ez dizute emango, baiña 
ba da oztasun bat, mukertasun bat. Gaurko mentalidade orrek 
begitan artua du mirakui'lua. 

Razionalismuak pentsakera-molde bat zabaldu du, eta pen-
tsakera orren arauaz gizona da munduaren zilbor eta ardatz; eta 
giza-arrazoia da ororen neurri eta epaile. Penteakera orrek uste-
kizun au dauka onartua: Jainkoak gizonari agerpenik edo solasik 
egin lezaiokela uste izatea, txorakeria bat dela. Hori frogatze-
ko ematen diren frogantzak aztertzen astea, denbora alperrik gal-
tzea dela. Edozein hipotesiri, edozein esplikaziori, naiz ta kora-
pillatuena izan, egingo dio arrera on, sobrenaturalaren eta mira-
kuiluaren egia onartu baiño lehen. Orrela daude gauzak, eta 
mentalidade orrek gizonagan diraueiño, ez dago pausu bat ema-
terik. Monden-ek esan duen bezala, pentsakera orren katibu de-
nak bear du lehenik bere burua askatu, eta ortarako asaldurak 
eta izu-ikarak egin dezake arrazoiketak baiño geiago. Jainkoa 
kendu, eta gizona jarri nai izan dugu aren lekuan. Eta orduez-
kero, munduan gertatzen diren lazgarriek ematen digute aditze-
ra gizona ez dela gai Jainkotasunaren pisua jaeaiteko (1). 

Objezioak eta erantzunak 

Ba da beste objezio bat, jakintza positivuen alorretik dato-
rrena. Jakintza positivuek aurrerapen izugarriak egin dituzte 
gure mendean. Hori ezin ukatua da. Eta ortik eldu da alako li-
llura eta itsutasun bat: uste dugu, alegia, izadiko zienzietan era-
biltzen den metodu orrek, goiz edo berandu, dena argituko digu-
la: giza-bizikera, kondaira bera ere bai, ta abar. Orain bada, 

(1) Louis Monden, "El milagro signo de salud", Barcelona 1963; 169 or. 
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gauza ezaguna da non edo zertan datzan metodu orren gora behe-
ra guztia: izadiaren determinismuan. Baiña mirakuiluak deter-
minismu ortan alako eten bat sartzen duela ematen du, eta orra 
zergatik jartzen diren beraren kontra. Argatik zion Marcuse jau-
nak: "Pierre de Rudder-en sendatzea ezin diteke egia izan. Bio-
logia eta patologiako lege guztiei zaplasteko bat ematea litzake-ta". 
(Pierre de Rudder aizkolari bat zan, Flandeekoa, Lourdes-ko 
Ama Birjiñaren bitartez sendatua). Beraz, ez dute herabe, kon-
dairak aitortzen duen gertaera Jakintzaren izenean ukatzera... 

Baiña gorago ere esan dugu: Jakintza positivuak ez dira gai 
errealidade osoa neurtzeko. Eta jakintza oiek erabiltzen duten 
tresnak, zertarako egiña den, artarako balio du, eta barruti estu 
xamar ortatik kanpo ez dezake deus. Giza bizitzako valorerik 
andienak: amodioa, fedea, eginbidea, askatasuna, ertigintza, zu-
zentasuna, esparru onetatik kanpoan gelditzen dira. 

Mentalidade bezala, izpirituaren planta bezala, oso zabal-
dua dago aurre-iritzi au. Jende ikasi edo erdi-ikasien artean ba-
tez ere. Giza-gogoa guztiz dago jakintza poeitivuen metoduez li-
Uuratua: tankera ortara pentsatzera oitua dago, eta ez du uste 
beste zigurtade-muetarik izan ditekenik. Jakintza oien esparru-
tik kanpoan dateken oro, zer da: sentimenduaren, aurre-iritzien, 
azieraren edo psikologiaren frutua; beste itz batzuez esateko, ob-
jetivu ez dena. Mirakuilua? Uf! Alferrik da aipatzea ere. Ez dio-
te bat ere kasorik egiten. Aitzinetik dute auzia erabakia. 

Izpirituaren planta oni erraz eman dakioke errepuesta. Izan 
ere, Jakintzaren izenean datorkigun dogmatismu hori, bera da 
izan diteken gauzarik anti-zientifikuena. Egiazko zientziaren ta 
jakintzaren aurkakoa. Benetazko jakintzak ba daki bere mugen 
berri. Itzal andiz onartzen eta aztertzen ditu dato eta gertaera be-
rriak. Oso osoko jakintsu denak ez du neurri gabeko eiñeste fal-
tso hori bere buruagan. Jakintzen kondairan zenbat aldiz ez da 
ikusi onako au: aurkitu-berriek ez zutela asieran abegi onik izan 
jakintsu batzuen artean. Beren ustez ondo frogaturik zegoen hura 
ez zela posible. Eta ala ere... Ez dago gaizki eeana jaun angli-
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kanu batek ironiaz diona: "Guk ba dakigu (onek esan nai du: 
nik eta beste lagun batzuek uste dugu) mirakuilurik ez dagoela". 

Ikuskera motx hori aldatu bearra dago. Eta ortarako aditze-
ra eman bear zaie jaun oiei zenbat eta zenbat gauza onartzen 
duten konturatu ere gabe. Lewie-ek malezi punta batekin dion 
bezala: 

"Zuk orain arte ez duzu mirakuiluan siñesten. Eta hori da, 
bear bada, kondairaren azken muiña ta ondoa konprenitu duzu-
lakoan zaudelako. Kondairaren gora behera guztia ekonomiak, 
politikak, atomuak ta abar osatzen dutela uste duzulako. Baiña 
seguru al zaude, gero? Gauza auetan ain da erraz oker egotea' 
Nere adiskide batek nobela bat idatzi zuen. Nobelaren mutillak, 
protagonistak, alako iguin bat zuen arbolen kontra, eta beti ze-
billen arbolak ebaki naiez: auxe zan nobelaren bilbea; ardalz 
onen inguruan zegoen borobildua. Orrezaz gaiñera ba ziran, nos-
ki, beste gauza batzuk, eta amurusiazko istorio bat ere bai. Az-
kenean arbola batek azpian artzen eta iltzen du gure mutilla. 
Nere adiskide ark esku-idatziko testua kritiku famatu batenga-
na bialtzen du, eta onek, irakurri ondoren, oar onekin itzultzen 
dio: 'Ez dago gaizki, baiña beti arbolak aipatze hori, betegarri 
utea iruditzen zait; nik kendu egingo nuke'. . . 

Egia da Jainkoak nere adiskide ark baiño obekiago dakiala 
idazten. Baiña Kondaira ere luzetxoa izan, eta arras korapillatua; 
eta gu ere ez gera irakurle oso eme eta arretatsuak..." 

Ba dago oraindik beste aurre-iritzi edo objezio bat, oiek de-
nak baiño ere edatuagoa: alako eszeptizismu bat mirakuiluzko ger-
taerei buruz. "Nork daki gauza oiek orrela gertatu ote diren! 
Gertaera miragarri oien a'Ideko testiguak beti dira beren erlijio 
eta fedeagatik susmo txarrez artzekoak. Eta kontakizun oietan 
beti pentsa diteke ba dela amarrukeria edo irudipena, siñiskeria 
edo buruko eritasuna. Itz batean esateko, ezin duzu bereizkunde 
argi eta garbi bat egin Egia eta Ipuiaren artean. Beraz, bide zu-
zena zein den, ez dago zer esanik: dena arbuiatzea, ziria sar de-
zaiguten nai ez padugu." 
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Mintzakera ta pentsakera oni erantzuteko, ara Lewis jaun 
berberak zer dion: "Mirakuilu bezala kontatzen diren gauzarik 
geienak gezurrak direla diozu. Ba mirakuilu ez direnekin ere 
gauza bera gertatzen da: artako konturik geienak ere ez dira 
egiak izaten. Gezurrak, geiegikeriak, oker adituak, sorgiñen ipui-
ak, ixtorio-mixterioak: zenbat olako ez oi da idatzi edo kontatu! 
Orrek esan nai du gure arreta guztia jarri bear dugula kontaki-
zun bakoitza zeatz aztertzeko kriterioak billatzen, kritikaren 
arauaz galbaetu ditezen. Beste aldetik, kriterio oiek ez dira gauza 
berria edo ezezaguna. Gertaera baten egia frogatzeko kondairan 
erabiltzen diren kriterioak, oietxek bearko dira erabilli emen ere. 
Nai baduzu, erteikiago eta zorrozkiago bearko dira artu, gaiñera, 
gure eremu ontan giza irudimena errazkiago irristatzen delako, 
eta erlijio-senak ere gauza oietarako antziña antziñatik alako jo-
kera makur bat agertzen duelako. 

Baiña lekuko zintzo eta ondo ikusi eta ikaei dutenen aitorra 
arbuiatzea ez da bidezkoa. Dokumentu eta datu objetivuak sus-
mo txarrez artu, eta asiera asieratik arbuiatzeko, ez dago esku-
biderik; batez ere gertaera profanu baten alde direnean, orrelako 
dokumentuei itsu itsuan siñeste ematen zaienean. Mirakuilu guz-
tientzat orrelako oiñarri sendorik ezingo da aurkitu, bearbada: 
baiña ezin esan diteke denak kasu berean daudela. Zeatz eta 
zorrotz aztertu baiño lehen, ez dugu ola mintzatzeko eskubide-
rik" (2). 

Alexis Carrel eta mirakuilua 

Alexis Carrel jauna, gizon ospetsua, Nobel-saria midikun-
tzan irabazitakoa, izan dugu mirakuiluaz geiago kezkatu direne-
tako bat. Ez arrazoi gabe. Liburuxka bat ere ba du otoitzaz (3). 

Alexis Carrel-ek, bada, 1902 urtean, ogeitamar urte zituen. 

(2) Ikus Monden, o. cit, 175 or. 
(3) "La Oracion. Su poder y efectos curativos vistos por un fisiologo. 

Prologo del Dr. Enriquez de Salamanca"; Madrid, 1946. 
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Midiku gaztea. Ez da fededuna. Etorkizun arrai bat du begien 
aitzinean. Berak ezin sendatu izan duen emakume gaiso bat, 
Lourdes-era bialtzea erabakitzen du, eta emakume hura senda-
tuta dator. Midikuak bazkal ondoan ortaz mintzo dira. Carrel-ek 
jakiñarazten die emakume hura erabat dagoela sendatua. "Ni ez 
nijoa ezer esatera, baiña gertatua gertatu. Orain, sendatze ortara 
irixteko bideaz..." Ango irakasle jaun batek solasaren aria eten 
egiten dio, esanez: "Aski da. Ideia oiekin baldin bazatoz, jauna, 
gauza bat esan bear dizut: gure artean ez daukazula zer egiñik. 
Lyon-go fakultateak ez dizkitzu sekula bere ateak zabalduko". 

Eta Carrel-ek erantzun: "Ala bada, ba nijoa emendik. Billa-
tuko ditut, or nunbait, ondo artuko nauten tokiak". Eta ala joan 
zan Ipar Ameriketara. Eta an egindako lanakgatik Nobel-saria 
eman zioten gero, 1913 gnean. 

1903 urtean Carrel Lourdes'en dago. Ara dator neskatxa bat 
"peritonitis tuberculosa" gaitzak joa. Carrel-ek ondo miatu eta 
aztertua zeukan gaiso hura. Azkenetan zegoen. "Bildur naiz bea-
tzen artean ilgo ez ote zaidan —eeaten die lagunei—. Au senda-
tuko balitz, benetan mirakuilu bat litzake. Nik edozer gauza si-
ñistuko nuke. Baita praille ere egingo nintzake —dio txantxe-
tan-—". Eta orra nun neskatxa hura sendatzen den, aren begien 
aurrean, minutu gutxitan. 

Ala ta guztiz ere urte luzeak igaroko dira oraindik, arik eta 
Carrel-ek azken ondorioak atera arte. Hori bai, arrezkero mira-
kuiluak toki apartekoa izango du aren kezken artean. 

Urrengo urteetan bein baiño geiagotan gertatu zan Carrel mi-
rakuiluaren aitzinean. Ara zer dion artikulu batean: "Nik siñis-
ten dut, bai, mirakuiluzko sendatzean. Ez dut sekula ahaztuko 
zapaldu egin ninduan arako astindu hura, nere begi auetxekin 
ikusi baitnuen langille baten eskutik nola joan zen minbizizko 
anditsu ikaragarri bat, orban mehe bat biurtu arte. Nik hori ez 
dut konprenitzen ahal, baiña gutxiago uka nezake neure begio-
kin ikusi dudana". 
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Benson jaunak, 1914 urtean Lourdes-i buruz idatzitako libu-
ruan, ba dakar Carrel-en ateraldi bat. "Orain arte jakintzak ea 
du mirari auek esplikatzeko biderik aurkitu. Eta neri —dio Ben-
sonek— onako itz au jaulki zitzaidan: Irudipena ote? Begitazioa? 
Norbere burua engaiñatuz ez ote dira gertatzen gauza auek? Ca-
rrel-ek, parre algara lotsagabe bat egin ondoren, auxe esan zi-
dan: Asma ditezken esplikazioetan hori da zozoena". 

Bere liburu famatuan "Gizona, ezezagun hori", Carrel-ek gai 
oni buruz ikusi ta ikasitakoen laburkuntza egin digu. "Erri dene-
tan —dio— eta aro denetan gizonak mirakuiluan siñistu izan du. 
Siñistu izan du santuario eta erromes-tokietan bat bateko eenda-
tzeak gertatzen zirela, ta abar. Baiña Jakintzak XIX gn. men-
dean ateratako zalaparta orrekin siñiskera au utseratu egin zan. 
Gauza frogatutzat ematen zan ez zela mirakuilurik, eta ezin izan 
zitekela, gaiñera... Gaur, berriz, batez ere Lourdes-en jaso diren 
datoen aurrean, hori ezin diteke geiago esan". "Mirakuiluzko 
sendatzea gerta dedin, otoitza da nai ta naiezko baldintza baka-
rra. Baiña ez da bearrezkoa eriak berak otoitz egitea. Eria fe-
dedun izatea ere ez. Aski da aren aldamenean dagoen bat otoi-
tzean aritzea. Xehetasun auek esanai andikoak dira". 

Otoitzari buruz 1944 gn. urtean idatzi zuen liburuxkan, one-
la mintzo da, bere pentsakera geiago argituaz: "Bitxi iruditzen 
bazaigu ere, gauza ziurtzat jo dezakegu auxe: eekatzen duen edo-
zeiñek errezibitzen duela, eta atea jotzen duenari, ate hori za-
baldu egiten zaiola. Labur: Jainkoak gizonaren oiua entzun, eta 
erantzun egingo balu bezala gertatzen dira gauzak". Eta 1944 ko 
azaroan (il baño astebete batzuk lehenago), Carrel jauna bere 
billakuntzen mugaraiño iritxi zan, eta Elizako sakramentuak 
errezibitu zituen. 

Lourdes-ko mirakuiluak 

Mirakuilua ipui bat baño geiago dela jakiteko, mirakuiluak 
gaur ere egiaz eta ziñez gertatzen direla frogatzeko, Lourdesera 
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jotzea uste dut dela bide erosoena. Lourdes-en aspaldidanik baita-
go midiku lantegi bat, an sendatu diren gaisoen zertzeladak zeatz 
eta arduraz jasotzen dituena. Midiku batzorde ortan sarturik dau-
denetan ez dira denak katoliko edo fededun. An ez zaio iñori 
galdetzen ia federik duen, bear den midiku-jakintzaz orniturik 
dagoen baizik. Midiku oiek eriak aztertzen dituzte sendatu aitzi-
netik eta ondotik. Aiek ez dute erabakitzen: emen mirakuilu bat 
gertatu da; hori ez. Aien agirietan auxe esango da xoilki: een-
datze au midikuntzatik kanpoan gertatu da, midikuntzak ezagu-
tzen dituen legeekin ezin esplika diteke... Eta gero, Elizaren au-
toridadeak •—Lourdes-Tarbesko apezpikuak— midikuen aitorra 
oiñarritzat arturik, eta teologu eta kanonisten aolkua entzun on-
doren, sendatze hura mirakuiluzkoa izan dela erabakitzen du. 

Gutxi dira, izan, Elizak orrela mirakuilutzat, ozenki eta age-
rrian, jo dituen sendatzeak. Askoz geiago dira Lourdesen senda-
tu direnak; baiña bada ezpadan, duda-mudaren bat gelditzen ze-
lako edo nai liraken zertzelada guztiak bildu ez direlako, orrela-
ko deklaraziorik gabe pasatu dira. Elizak kontu ontan zuhurki 
jokatu nai du, eta bear bezalako argitasun, segurantza eta zeaz-
tasunak jaso ez direnean, edo sendatzearen gaiñean duda-izpiren 
bat gelditzen denean, kasu hura ez da aintzat artzen. 

Ba dakigu, gaiñera, Lourdes-era dijoazten eri guztiak ez di-
rela sendatzen. An ere mirakuilua beti da zerbait bakan eta 
meatz. Baiña beste au ere esan bear da: an sendatu diren guz-
tiak ez direla ezagunak edo kontuan artuak izan, midikuen lan-
tegira aurkeztu ez direlako edo dena delako. Neronek ere ezagu-
tzen dut orrelako bat: Mondragoen bizi den emakumea, Teodora 
Mondragon deritzaiona. Urte askotan egon zan gaisorik (Mal de 
Pot deritzaion gaitza zeukan). Bein da berriz operazioak ikusi-
takoa, guztiz ezindua zegoen. Donostian ezagutu nuen aurrenen-
go aldiz, San Iñazioren klinikan. Operazio berri bat egin baiño 
lehen, Lourdesera joatea bururatu zitzaion, alaba batek lagun-
tzen ziolarik. Mondragoeko franziskanuak peregrinazio bat an-
tolatzen ari ziran arako, eta bertan joan zan. An, berriz, gai-
soen piszinan sartu nai, baifia ortarako txartela bear zan, eta be-
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rak txartelik ez, peregrinazio hura ezpaitzan gaisoekin egiten di-
ren oietakoa. Zorionean, ba zan egun artan Laurdesen beete pe-
regrinazio bat Valenziakoa, gaisoekin etorritakoa; eta txartel 
baten jabea, azken orduan oso gaizki jarri zelako, ez zan etorri; 
eta txartel huraxe eman zioten andre Teodorari. A'laxe izan zuen 
piszinan sartzeko bidea. 

Berberak esango digu an zer gertatu zitzaion: "Amabiyak 
izango zirean barrura sartu nintzaneko. Enfermerak erantzi nin-
duen. An barruan Ama Birjiñearen irudi bat dago, eta arexeri 
mun egiterakoan emoziño andi bat sentidu neban, eta negarrari 
emon neutsan. Berbarik pe ezin egin. Negargurea, besterik ez ne-
ban. Osatu nintzanik be konturatu be ez. Urten nebanean, ez 
neukan miñik. Jantzi, ibilli, ta dana egiten neban. Alabea ta la-
guna egozen an, ta areek, bai, ondo konturatu zirean eekua ta 
ankia ta dana eragiten nebala. Mondragoeko jentia be danak kon-
turatu zirean. Bueltan nere ankaz ta oiñez ta besteen moduan 
etorri nintzan. Ta arrezkero oso ondo nago" (4). 

Sendatzearen urtea bete zitzaionean, andre Teodorak esaten 
dio bere gizonari: —Biok Lourdesera joan bear genduke, Ama 
Birjiñari eskerrak ematera. 

Eta gizonak erantzun: —Gu pobreak gera, bai (langille bat 
da) , eta Ama Birjiñak gu ara joatea nai badu, dirua eman de-
zaigula. 

Loterira jokatzen dute, ta baita irten ere. Eta alaxe joan zi-
ran eskerrak ematera... 

Baiña kasu au, eta beronen antzeko beste asko, ezkutuan 
gelditzen dira. Izan ere, Elizak mirakuilu bat gertatu dela aitor-
tzeko, zertzelada pillo galanta eskatzen du. Eta baldinkizun oiek 
denak betetzen ez diren bitartean, ez dira aintzat artzen. 

(4) Ikus "Mondragoeko andre bat Lourdesen sendatu", Azranzazu al-
dizkarian 1959, 91 eta 185 orrialdeetan. 
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Mirakuilua zer den 

Elizak La du mirakuiluaren konzeptu bat ondo mugatua eta 
zedarriztatua. Eta zabaldurik dauden objezio asko eta asko, mi-
rakuilu bat zer den ez jakitetik datoz. Elizak sekula mirakuilu 
bezala joko edo artuko ez lituzken pasadizu txiki edo arrigarri 
batzuk, guk katolikuok mirakuilutzat jotzen ditugula uste izate-
tik, alegia. G. Walschap nobelistak, "Sor Virgilia" nobelan, orre-
lako gertaera bitxi arrigarri batzuk kontatzen ditu, ela konta-
tzen ditu gu katolikuontzat mirakuiluzkoak direlakoan, baiña on-
tan oker dago. Eta midiku baten aotan onako itz auek jartzen 
ditu, zuhurrak, noski, eta ongi esanak, baiña egiazko mirakuilua-
ri ezertan ere ikutzen ez diotenak: "Zuri gertatzen zaizuna, Sor 
Virgilia, ez da ezer, nerbioetako kliniketan egunoro ikusten di-
ren gauzen ondoan. Edo egiazko fedearen jabe ez diren yogi eta 
indiatar fakirek egiten dituzten arrigarriekin konparaturik". Bai-
ña or dago ba kontua: orrelako arrigarriak Elizak ez dituela se-
kula mirakuilutzat jo... 

Egia da, bai, erriko jende xeak edo fededun batzuek (gauza 
auetan eskola berezirik ez dutenek) arinki eta errazegi aipatzen 
dutela mirakuilua. Zernai gauzatan mirakuiluak ikusi nai lituz-
kete. Arrazoiekin arrenkuratzen da ortaz gure Larreko, erderaz 
idatzi zuen liburu batean (5). XVII gn. mendean Arantzazuri bu-
ruz idatzi zuten Aita Gamarra (6) eta Aita Luzuriaga (7) ere, 
ba dirudi nunai ari direla mirakuiluak ikusten. Orduko ajea zan 
noski. Urrengo mendean Aita Feijoo etorri zen geiegikeria oiek 
gogorki astintzera. 

Baiña teologu eta Elizako irakasleetan mirakuiluaren alorra, 
esan dugunez, ongi mugatua dago. 

(5) Fermin Irigarai, "Guia medica del interprete de milagros y favo 
res" Espasa-Calpe, Madrid 1949. 

(6) La mas antigua Historia de Aranzazu (1648) editada ahora por pri-
mera vez. Introduccion y edicion por Fr Luis Villasante, Vitoria 1966. 

(7) Paraninpho Celeste, Historia de la Mystica zarza etc. Mexico 1686. 
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Esan dezagun, bada, onezkero, zer den mirakuilua. Mirakui-
luak dira egite batzuk, betiere erlijiozko landan eta erlijio-gi 
roz inguraturik gertatzen direnak, eta landa ortatik kanpoan egi-
te oien ordezkorik edo oien kidekorik ez da billatzen. Izadiaren 
martxa edo ibillera, lege jakin batzuen arauaz, bein da berriro 
eta millaka aldiz izan da miatua eta ikuekatua. Eta mundua mun-
du den ezkeroztik, izakien martxa au ez da egundaiño bere bide-
tik aldaratu, salbu erlijiozko gertaera auetan. Beste aldetik, gei-
taera auek usaiako giro arrunt batean gertatzen dira, eta inguru-
marian ongi aztertu ondoan, ez da ageri oien egille edo eragille 
izan diteken beste sustrairik (8). 

Gaisoen sendatzeaz gaiñera, ba dira beste mirakuilu mueta 
batzuk ere. Ebanjelioetan ageri diren mirakuiluetatik geienek gai-
eoekin dute zer ikusi, baiña ez denak; bestelakorik ere ba da an 
bat edo beste. Guk darabilgun auzi ontarako, ordea, gaisoekin 
gertatutakoak dira ajola geiena dutenak. Gaisoek, izan ere, ain-
beste azterketa pasa bear izaten dituzte. Midikuek, bai sendatu 
aurretik eta bai ondotik, beren agiriak zabaltzen dizkigute, gai-
soak zer gaitz zeukan eta orain nola dagoen eta abar aditzera 
emanez. Beraz, mirakuilu baten egia frogatzeko, beste kasuetan 
ez bezalako jakin-bideak aurkitzen ditugu emen. Mirakuiluzko 
sendatze bat gertatzen bada, gaur eguneon, egite orren egia jaki-
teko eta neurtzeko, bide eta tresna asko ditugu, bai sendatu au-
rretik eta bai ondotik egin izan diren azterketai eskerrak. Gure 
eskuekin neurtu eta ikutu diteken segurantza ta zigurtadea atxe-
man dezakegu. 

Gaitz muetak: zauridunak eta zaurigabeak 

Baiña eritasunetan ere denek ez dute halio berdiña gure 
auzi ontan. Midikuntzan bereizkuntza argi eta garbi bat egin oi 
da. Eritaeun batzuk zauridunak dira, organikuak; ots: organu-

(8) Ikus Monden, o. cit, 162 or. 
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ren bat, gorputzeko atalen bat dago an min artua edo zauritua, 
ezurren bat ausia, eundura bat higatua edo jana, ta abar. Beste 
gaiso batzuk, aldiz, ez dira zauridunak: gorputza eta onen or-
ganu guztiak osorik daude, ez da zauririk ageri, baiña ala ta 
guztiz ere, gorputzeko makiña, edo makiña orren alderdi bat, ez 
dabil ondo; ez dakigu zergatik, baiña zerbait gertatzen da, naiz 
ta zauririk ez egon. Makiñak ere, beren puxka denak osorik 
egonarren, batzuetan ez dira zuzen ibiltzen, olio faltaz, edo tar-
tean arkoskoa edo samarren bat sartu zaielako. 

Eritasunak, bada, bi multzotan iailtzen dira: lehenbiziko 
sail edo multzoan organiku gaisoak sartzen ditugu, au da, zauri 
bat gabe gertatzen ez diren gaisoak. Bigarren multzoan, bat ere 
zauririk gabe gerta ditezkenak sartzen dira. Eta zauridunetan mi-
dikuntzak ba daki, zenbait aldiz bederen, zein diren ezin senda-
tuzkoak, eta sendatzekotan ere, zer martxa, denbora eta bideak 
ibilli bear diren ortarako. Zauri batzuk, bai, senda ditezkenak 
dira, baiña asti edo epe jakin baten barruan. 

Orain, bada, zaurigabeko gaisoetan (funzionalak deitzen di-
renetan, alegia), sendatzea beti da errazagoa. Itxuraz arrigarri 
diren sendatzeak ere gerta ditezke eta gertatzen dira, supituki, 
ustegabe ta bat batean. Oneza maiz sortzen da (alako gaisoetan). 
psikologia-landako erro batetik; eta gaitza ekarri duen erro hori 
kendu ezkero, sarri askotan gaitza bera ere aienatu egiten da. 
Beraz, psikologi-eremuko iturburua duten gaitz oiek erabat dira 
apartekoak, bestelakoak. Eta mueta onetako gaitzetan sendatze 
bat gertatuagatik, ortik ezin atera diteke mirakuiluaren frogan-
tza, olako sendatzeak naturalki ere gerta ditezkelako. 

Gizona gorputz eta arimaz da osatua, eta bi elementu oiek, 
naiz ta oso desberdifiak izan, elkarrekin bizi dira, eta zer ikusi 
estua dute batak bestearekin. Gorputza eri eta zauritua denean 
ere, gizonaren izpirituak zerbait egin lezake gorputza sendatzeko-
Izpiritua arrai, alegera eta uste onez betea duen gaisoak, erra-
zago erdietsi lezake oeasuna; eta kontrara, kukildua eta biotz jau-
sia dagoenak, nekezago mendera lezake gaitza. Baiña hori guz-
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tiori ala izanda ere, beti dago muga bat, psikologia-alorreko in-
darrek igaro ezin lezaketena: organiku zauriaren muga. Organi-
ku diren gaitzak ezin dira bat batean sendatu, giza izpirituari nai 
duzun optimismu guztia sartuagatik. Ezurren bat ausia baduzu, 
zure arima fidantzia bero beroaz egonagatik, ezur hura ez da 
beingoan konponduko. 

Beraz, mirakuiluaren frogantzarako funzional deitzen diren 
gaiso mueta guztiak baztertu egiten ditugu. Sendatze oetatik ezin 
atera baititeke frogantza garbi eta segururik. 

Lourdesen egin diren mirakuiluzko sendaketak 

Ondo mugatua ta zedarriztatua dugu, ba, gure baratzea: gaitz 
organikuez ari gera bakar bakarrik. Eta au da orain gure galde-
ra: gisa ontako gaitzetan gertatzen ote dira mirakuiluak? ots, mi-
rakuilutzat jo ta aitortu bear diren eendatzeak? erlijiotik kanpo-
ra berdiñik edo kidekorik ez duten sendatzeak, alegia? Auzi onen 
mami mamian aurkitzen gera. 

Gorago esan dugunez, Lourdesko sendatzeak dira egokienak, 
mirakuiluaren frogantza egiteko. Ondo aztertu, miatu ta egiz-
tatu diren kasuak baitira. Lourdesekin zer-ikusi ez duten mira-
kuiluak ere badira, noski. Santu berri bat izendatzeko, Elizak 
betiere eskatu oi du mirakuilu batzuen frogantza. Mirakuilua artu 
oi du Elizak zeruko zigilua bezala, eta zigilu hori gabe ez du 
iñor aldareetara jasotzen. Prozesu estu zorrotza egin oi da san-
tu-gaiaren birtuteak aztertuaz, eta ortaz gaiñera zeruko zigi-
luak —mirakuiluak, a'legia— azaltzen ezpadira, Eliza ez oi da 
kanonizazioa egitera pasatzen. 

Baiña guk Lourdeeen gertatutako kasu batzuk aipatuko di-
tugu. Kasu bakoitzaren xehetasun eta zertzeladak, ortaz berariaz 
ari diren liburuetarako utzirik, alere. 

Lourdesen sendatu direnen artean ba dira: 
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1) Minbiziak artuak zirenak: Rene Clement, Elisabeth De-
lot, Rose Martin, Catherine Lapeyre, Constance Piquet... 

2) Hetika edo biriketako gaitzak joak (tuberkulosis): Pau-
lette Margerie, Charles Mac Donald, Jeanne Fretel, Marie Bai-
Hie, Aurelie Huprelle, Amelie Hebert, Amata Aloppe, Jeanne 
Tulasne, Emilie Cailleux, Marie Borel, Lydia Brosse, Louise Ja-
main, Odette Riviere... 

3) Iteuak: Marie Bire, François Vion-Dury, François Pas-
cal... 

4) Zain odoluria zutenak: Aita Fiamma apaiza. 

5) Epilepsia zutenak: John Traynor. 

6) Hodgkinen gaitza: Evasio Ganora. 

7) Addisonen gaitza: Edeltraud Fulda. 

8) Beste gaiso batzuez sendatuak: Joachinne Dehaut, Yvon-
ne Aumaitre, Leonie Leveque, Madeleine Loyer, Guy Leydet, 
Marie Louise Bigot, ta abar... 

Agi denez, ezin luza gindezke emen kasu guzti oien xeheta-
sunak bana banaka kontatzen. Ortaz idatzirik dauden liburaetan 
ikus lezazke nai duenak. Monden jaunaren obran datoz geie-
nak (9). 

Lourdesko sendatze auek denak, erlijiozko giro edo konteetu 
baten barruan gertatu izan dira. Sendatze oietan denetan ba da 
laguntzaille bat betikoa: otoitza, alegia. Baiña ez da bearrezkoa 
gaisoak berak otoitz egitea. Batzuetan, gaisoarentzat bestek otoitz 
eginda ere lortu izan da aren sendatzea. Siñisgabe eta ateo zire-
nak ere iñoiz sendatu dira. 

(9) Monden, o. cit, 187 or. 
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Baiña, jakiña, Lourdesen ere sendatzeak bakan dira eta meatz. 
Ara joaten diren guztiak ez dira, ez, sano itzultzen. Hori, bai, 
ango uretan ainbeste gaiso sartzen delarik, ez da iñoiz kutsadu-
rarik gertatu, eta bori bera ere, ongi pentsatzera, ba da zerbait 
arrigarri. 

Mirakuiluak ez dira, ba, multzuka eta gure naierara egiten. 
Gaiñera, ba dirudi alako neurri zuhur bat nabari dela Lourdes-
ko mirakuiluetan. Adibidez, an ez da sekula gertatu zangoa edo 
besoa moztuta joan dena, zango edo beso berriakin itzultzea. Ez 
dugu uste bear izadiko lege denak ankaz gora botatzen dituela 
mirakuiluak. Aitzitik, an gertatu diren sendatze batzuk urbildik 
aztertu dituztenak, auxe diote: naturalezak berak gaitza sendatze-
ki ibilli bearko luken martxa edo bidea segitzen dela. Marie Bo-
relen fistula sendatu zenean, ara zer zion midiku batek: "Armiar-
ma bat lanean ari dela eeango zenduke. Ikustekoa da larrumintza 
nola egiten duen". Ortik dator, segura asko, gaisoek sendatzeko 
unean, sentitzen duten oiñaze bizia, eta baita sendatze ondoko 
gose galanta ere. 

Lourdesko kasu auek ziñez eta benetan gertatu direla, ez da 
dudarik. Ondo frogatu ta aztertutako gauzak dira. Kasu bakoi-
tzerako bildu diren aitorrerak, pillo galanta osatzen dute. Eta 
aitorrera oiek denak midikuenak dira. Midiku oietatik asko, fe-
dedun dira; baiña ba dira siñismenik ez dutenak ere. Gaiñera, 
gaurko aurrerapenek, mirakuiluari indarra kendu bearrean, geitu 
egin diote. Midiku onen edo orren teetigantza arbuia dezakezu, 
baiña or dira plakak, radiografiak, analisak. Oiek aurrean ditu-
zula, eritasun baten gaiñean dudarik gelditzea,askotan ez da po-
sible ere. Beraz, gertakari oien egia nekez jarri dezake zalantzan. 
gauzak pixka bat urbildik istudiatu dituen batek. 

Orain, bada, midikuntzak ezagutzen ote ditu beste gertakari 
batzuk, auen parean jarri ditezkeanak? Esan nai dugu: erlijioz-
ko kontestutik kanpoan, gertatzen ote dira gisa ontako sendatze 
arrigarriak? Midikuntzak, bere egunoroko jardunetan, ezagutzen 
ote du zerbait olakorik? 
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Lourdesko midiku batzarrean iritzia eman bearra zuten sen-
datze bati buruz. Guy Leydet, bost urteko aurra, "enzefalitis" 
baten ondorioz elbarri eta arrae tontotua zegoena, Lourdesen sen-
datu zan. Midikuak eztabaida gogorrean asten dira. Sendatze hori 
naturalki esplika ahal diteke, bai ala ez? Midikuak ez dira ados. 
Izan ere, galdera hori abstraktuegia da izan. Alako batean, mi-
diku bat zutitzen da, ta auxe esaten du: "Zuetako batek iñoiz iku-
si baldin badu enzefalitis pasatutako ume bat tontotua eta gero 
ola sendatua, nik ez dut geiago nere izena ezarriko Lourdesko 
sendatze-agirietan". Irurogei midiku zeuden an. Iñork ere ez zuen 
erantzun. Ba zekiten jakin erlijiozko kontestutik kanpoan ola-
korik ez de'la gertatzen. Gertakari auek ez dutela ordaiñik edo 
kidekorik, beren parekorik, alegia (10). 

Batzuek uste zuten Lourdesko urak doai ezkuturen bat izan-
go zuela, eta hori izango zela mirari oien eragillea, baiña ezta; 
bein da berriz analizatua izan da ur hura, eta arrunta da oso (11). 

I I 

BESTE ERLIJIOETAKO MIRAKUILUAK 

Ikus dezagun orain txanpon onen beete alderdia, inprentzua. 
Gertatzen ote dira mirakuiluak beste erlijioetan? Eliza Katoli-
kotik kanpoan, alegia? Eliza Katolikoak kontu ontan monopolioa 
duela esatea, jasan-eziña irudituko zaiola bati baiño geiagori nik 
ba dakit. Baiña emen gauzak otz otzean eta diren bezala aztertu 
bear dira, gure naikariak eta aurre-iritziak alde batera utzirik. 

Mirariak edo mirari-itxurazko gertakariak kontatzen dira, 
bai, kristau ez diren erlijioetan. Ia erlijio denetan dituzu santua-
rioak, erromeri-lekuak, ur miraritsuak (sendatzeko doaia duten 

(10) Ikus Monden, o. cit., 212 or. 
(11) Atera-berri dira Lourdesen asierari buruzko dokumentu guztiak. 

Sei bolumina osatzen dituzte: R. Laurentin, "Lourdes. Documents authenti-
ques. Proces de Lourdes". Edit. Lethielleux (Paris 1957-1961), 6 vol. 
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urak, alegia), santu mirarigilleak, egindako mirarien oroigarriak, 
ta abar. Ipui aekoren artean eta lasto askorekin nahasian, ez ote 
da egongo, oietan ere, miraikulu bat edo beste, egiazkoa? Kato-
likoetan ere ba dakigu zer gertatzen den: egiazko mirakuiluak 
ipui, siñiskeria eta egiztatu ezin diren kondaira askorekin naha-
siak daudela. Beste erlijioetan ere ez ote da hori bera gertatzen? 

Gure aro onek joera izugarria du axaleko konparazioak egi-
tera. Kanpoko itxura berdin xamarra dutenean, bi gauza aiek 
berdiñak bear dute izan. Edozeiñek ikus lezake ortan dagoen 
arriskua. Kristal landuak antz andia du diamantearekin, baiña 
ez dira gauza bera: bata eta bestearen izatea eta estimazioa arras 
dira diferenteak. Argizariz egiten diren irudi batzuk biziak di-
rudite, baiña ala ere ez dira presuna biziak. Kopiak orijinalaren 
antza du, baiña ez da orijinala. Gure auzi ontan ere erraz gerta 
ditezke engaiñuak, gauzak errotik eta arduraz estudiatzen ezpa-
dira. 

Gauza miraritsuen goeea eta gogoa betidanik izan du gizo-
nak. Gisa ortako ipuiak eta kondairak alde ta aldi orotan egotea 
ez da, ba, arritzekoa. Mirari gose au, molde eta era jakin ba-
tzuekin adierazten da: iturri, santutegi, boto-oroitzapena, ta 
abar. Kondaira miraritsu oiek beti daude eskema jakin batzuen 
araura tajutuak. Egia esan, eskema oiek giza ariman dute beren 
erroa, eta egiazko miraukiluak ere errespetatu egiten ditu. Sin-
boliko izkera berberaz jantzirik etorriagatik, hori bakarrik ez 
da, ba, arrazoi, ez mirakuilu bat arbuiatzeko, eta ez aintzat ar-
tzeko ere. Kondairaren argitan bearko da kasu bakoitza gal-
baetu. 

Kristau ez diren erlijioetan ez dago, jakiña, tokirik edo mi-
diku-lantegirik, olako gertaerak Lourdesen bezain zorrotz azter-
tzen dituenik. Eta ez litzake bidezkoa, beste aldetik, gure artean 
mirakuilu bat aitortzeko baldintza estuegiak jartzea, eta bestc 
erlijioetakoak arinki eta erraz ontzat ematea. Gezurra badirudi 
ere, maiz egin oi da hori. Eliza Katolikuan gertatutako kasu ba-
ten aitzinean, au izaten da asko ta askoren planta: "Egia ote da, 
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gero? Ez ote da gezurra izango?" Eta beste erlijioetako kontaki-
zunen aurrean, oso bestelakoa izaten da oien beroien jokabidea: 
"Nork daki egia ez ote den?" Duda-mudetan ibiltzea gure mende 
ontako gaitza da, nunbait. Baiña seriotasun gabeko jokua da au. 
Egiaren billa dabillanak, olako kasketaldiak gainditu egin bear-
ko ditu. Auziari leialki eldu bearko dio. 

Gure egunotan ba da jakintza berezi bat, arras istudiatua 
izan dena: Erlijioen Kondaira, alegia. Jakintza onek beste erli-
jioetako mirari eta gertakarien pillo galanta bildu eta metatu izan 
du. Eta asmo onekintxe aritu izan dira, gaiñera, lan ortan eaiatu 
diren askotxo: mirakuiluaren monopolioa gure eslijioari kentze-
ko asmoakin. 

Baiña bildu diren oietan ba ote da ziñezko eta benetazko 
mirakuilu bat bakarra? (Organiku gaitzetan gertatutakoak. Fun-
zional eremukoak baztertu egin bear direla, esan dugu). Ikus 
dezagun. 

Epidauroko jauretxea 

Antziñaldiko erlijioetan, jentil-aroan alegia, aipatzen dira, 

bai, santutegi sonatu batzuk: Epidauroko jauretxea, ta abar. 

Epidauron ba zan iturri sakratu bat, eta jauretxe orren on-
doan ba zeuden bi elizpe edo zimitorio. Oeasun eske ara zijoaz-
ten erromesak, elizpe oietan egin bear zuten lo. Eta ametsetan 
jainkoa agertuko zitzaien eta aditzera emango zien zer moduz sen-
datuko ziren. (Eskulapio zan midikuntzaren jainkoa). Biaramon 
goizean, lotatik esnatzerakoan, edo erabat sendaturik gertatzen zi-
ran, edo bederen sendatzeko bidea ba zekiten. Limosnatxo bat 
egin, eta beren etxeetara itzultzen ziran. 

Epidauroko jauretxe orren ormak boto-oroitzapenez estalirik 
daude: zillarreria, pitxiak, txanponak, zillarrezko begi, zango 
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eta eskuak... Oroitarriak ere aurkitu dira, bertan gertatutako sen-
datze batzuen berri emanez. 

Ango kontaera oien kondairatasuna zenbatetaraiñokoa den 
neurtzea, ez da guretzat lan erraza. Herzog jaunak uste du (12) 
egon ditekela an mami bat edo azitxo bat egiazkoa, eta gero azi 
orren inguruan milla ipui eta asmazio bildu direla. Erriaren iru-
dimenetik sortutako kontaerak dira, noski. Jakin bear da, gai-
ñera, mirari oietatik asko ez direla Epidauron gertatutakoak; kon-
dairak ere ez direla an bertan eortuak. Dirudianez, erromesek, 
denbora emateagatik edo ango egotaldiaren nekea arintzeagatik, 
ipui oiek asmatzen edo kontatzen zituzten. Eta jauretxeko gizo-
nek kontaera oiek jaso eta iskribuz ezartzen zituzten. Eta bear-
bada beste batzuk nahasi ere bai. 

Oiek ola, ez da erraza amets-ixtorio oietatik ezer garbirik 
ateratzea. 

Irurogei bat gaisoren sendatzeak daude oroitarri oietan kon-
tatuak, eta bat bakarra ez da naturalki gerta ez ditekeana. Oie-
tatik amar kasu begietako gaitzen sendatzeak dira. Itsu esaten di-
zute, baiña jakin bear da sarritan itz au ez dela ain arteiki ar-
tu bear. Higiene fa'ltaz begietako gaitzak sortzen dira, andituak 
eta abar, bista bera ere galtzeraiño. Baiña anditua berez lertu 
delako edo garbiketa on baten ondorioz, atzera biurtzen zaizu 
ikustea. Berdin edo antzera gertatzen da mutu eta elbarrituen 
sendatzeekin ere. An kontatzen diren kasuak funzional deitu di-
tugun gaitz-muetak dira, eta psikologiakin zer ikusi dutenak, 
gaiñera. 

Loisy-k, bere ironia puntakin, idatzi zuen iñoiz: "Orain 
Lourdesen eta beiñola Asklepioren jauretxeetan gertatzen ziren 
sendatzeak"... (13). Baiña otz otzean sendatze aien kontaerak az-
tertzen badituzu, ez da bat bakarra ageri benetazko mirakuilu-
tzat froga ditekeanik. 

(12) Ikus Monden, o. cit., 228 or. 
(13) Ikus Monden, o. cit, 235 or. 
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Jakin bear da, azkenik, ba zirela eantuario aietan denbora 
berean apaiz eta midiku zirenak, eta sendatzeak egiteko erreme-
dio egoki eta artarakoak erabiltzen zituztenak. 

Amritsar 

Hindutarrek ba dute santuario bat famatua Amritsar-en. Bai-
fla benetazko mirakuilu bat bakarra ez da sekula frogatu. Gora-
go eman dugun definizioaren barnean sar diteken mirakuilua, 
alegia (14). 

Apolonio Tiana-koa 

Or dira Apolonio Tianakoaren sasi mirariak ere. Asiera asie-
ratik erabilli zan liburu au kristauen kontra, Ebanjelioko mira-
kuiluei itzal egiteko, alegia. Apolonio hori aurrenengo mendean 
bizitu eta filosofu bat izandu zan, noski. Irugarren mendean (be-
raz, hura il eta eun da berrogeitamar urte geroago) Enperatrizak 
aren bizitza euki nai zuen eta Filostrato erretorikuari idazteko 
agindu zion. Krietianusmua indarra artzen ari zan, eta egilleak 
arma edo tresna bat asmatu nai izan du kristauen kontra. Ebanje-
lioetako eta Apostoluen Egiñetako mirakuiluak ditu ark gogoan. 
Egundoko mirarigille ospetsua izan balitz bezala konlatu nai izan 
digu, ba, Apolonio orren bizitza. Baiña kritikak ezin du liburu 
ortatik deus atera. Kritikuek erabat dute bazterrerat emana. An 
datorrena ezpaita historia eta bai asmazio utsa. 

Vespasiano 

Tazito kondairagilleak eeaten digunez, Vespasiano enperado-
reak bi gaiso sendatu zituen. Tazito ez da nolanaiko kondairagi-
Hea, gauzak zeaztasun andiz kontatzen dituena baizik. Bi gertae-

(14) Ikus Monden, o. cit., 235 or. 
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ra auek siñisgarritzat jotzen ditu berak. Baiña berberak ematen 
dizkigun xehetasunetatik garbi ateratzen da gaitz aiek ez zirela 
organikuak, funzional deitu ditugun oietakoak baizik. Bata itsua 
omen zan, baiña midikuen iritziz itsutasun hura ez zan senda ezi-
ña. Bestea elbarri, besoaren erabilkcra galerazia zeukana, zai-
ñak batu edo estutu zitzaizkiolako. Midikuen iritzia entzun on-
doren, bada, Veepasianok bi gaiso oiek sendatu omen zituen, ba-
tari begiak argituaz eta besteari besoaren erabilkera biurtuaz. 
Baiña kondairagilleak berak esaten digu gaitz aiek ez zirela sen-
da eziñak (15). 

Al Halay (=Artille garbaria) 

Mahometanuen artean izandu zan mistiku ospetsu bat, amar-
garren mendean bizitu zena, eta erlijio artako bertako aginta-
riek illarazia: al-Hosayn-ibn-Mansur, ez-izenez al Halay ( = artille-
garbaria). Santu jatorra zan, dirudianez. Aren dotriña-goratasu-
na ikusita, borondatea eta fede ona ezin uka dakioke. Baiña aren 
irudiaren inguruan leyenda asko eta asko eortu izan da. Ogien 
ugaltzea da ari egozten zaion mirari mueta bat. Bein, goseak 
zeuden lagun batzuei opil bat zuzendu eta eman ziela jatera. Ba 
dirudi, ordea, parapsikologiaz esplika ditezken fenomenu oietako 
bat izan zela (16). 

Yogi, Fakir, Sorgiñak eta abar 

Hindutarren artean famatuak dira "yogi" izeneko gizonak. 
Gorputza ezitzen mutillak dira. Lan ortan luzaroan saiatu dire-
lako, izugarrizko jauntasuna Iortu dute. Gorputzaren egikizunak 
(vegetativu maillako lanak, alegia) beren naierara geldiarazten 
dituzte. Bein "yogi" oietako batek zianuro benenua irentsi zuen 
eta iru ordutan urdaillean euki. Ez zion gaitzik egin, eta iru or-

(15) Ikus Monden, o. cit., 239 or. 
(16) Ikus Monden, o. cit., 244 or. 
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duak pasatutakoan, benenua oso osorik apartatu zioten urdaille-
tik. Dijestio lana geldiarazi zuelako, noeki. Beste bein, ordea, yo-
gi hori berori i'l egin zan olako beste froga batean. Oraingoan di-
jeetio lana geldiarazten ez zuen asmatu (17). 

Cauza auek, agi denez, egiazko mirakuiluarekin ez dute deus 
ikustekorik. Ekiñaldi luze eta neketsu batekin trebetasun arriga-
rri hori lortzera eldu dira. Eta yogi eta fakirek egin oi dituzten 
gauza miragarrietan sarritan ba da beste zerbait ere: amarruke-
ria, engaiñua. 

Zerbait antzera gertatzen da txamanismuarekin ere. Txaman 
deitzen ditugun oiek epilepsiara izaten dute joera. Tanboliña eten 
gabe joaz, tinbreen soiñuaz, gauza bati begira begira egonez edo 
dantza amorratuen bidez, azkenean erabat unatuak eta akituak 
gelditzen dira. Eta orduan "une larrian" (trance) sartzen dira. 
Une larri ortan daudela, ez dakit nik zer oetera, ibillera luze, 
tokiz aldatze ta abar egiten dituzten. Orduan bizi izaten dituz-
ten estaduak eta esperientziak, aientzat errealak dira; baiña 
•—bistan da— ez dira benetazkoak, errealak, errealidade itza guk 
artu oi dugun sentiduan (18). Eta amarrukeriak (jendea engai-
ñatzeko jokuak) izan oi du ontan ere, gutxi asko, bere ostatua. 

Sorgiñak direla ta ez direla, amaika gauza esan eta idatzi 
izan da, batez ere joandako gizaldietan. Gure Euskalerrian ba-
dakigu ortaz zerbait. Sorgiñak edo sorgintzat artuak sarritan au-
zitegian aitortu zuten egan ibillitakoak zirela, akelarrera joan eta 
an ez dakit zer monstrokeriak egiñak zirela. Askotan, dirudianez. 
bete betean siñistuta zeuden berak, gaurko txamanak egoten di-
ren bezalaxe. 

Eta zer esango dugu espiritismuaz? Emen ere "medium" ba-
ten bearra izaten da. Eta "medium" izateko autatzen diren gi-
zakume naiz emakumeak, betiere izan oi dira nerbioetatik guztiz 

(17) Ikus Monden, o. cit., 247 or. 
(18) Ikus Monden, o. cit., 251 or. 
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sano ez dabiltzanak. Patxada oneko gizakiak, bere onetik irtetzen 
zail direnak, ez dira ortarako gai. Une larrian daudenean, beren 
minberatasuna eta ahalmenak geitu egiten zaizkie. Eta gorago 
esan duguna: amarrukeriak eta engaiñuak osatzen du ahalmenen 
geitze orrek egin ez dezakena (19). 

Ba da gaur eguneon jakintza berri bat "Parapsikologia" deri-
tzaiona eta fenomenu guzti auek esplikatuak edo esplikatzeko bi-
dean dituena. Aztikeria, telepatia, iratxoen agertzeak emen es-
tudiatu bearko lirake. 

Labur: giza-izpirituak izan ditzake, bai, ahalmen batzuk, 
gizaki arruntetan azaltzen direnak baiño zoliagoak. Orrela gerta 
ditezke egintza batzuk miraritsuak, eta jatorriz guztiz naturalak 
direnak. 

On da gauza guzti auen berri zerbait jakitea, mirakuiluare-
kin, azalean beintzat, antza duten ezkero. Baiña gauzen muiñe-
ra eta zolara joaten baldin bagera, oiek ez dute deus ikusteko-
rik mirakuiluarekin. Ezin jarri ditezke mailla berean Lourdeseu 
organiku eritasun batetik derrefente sendatua izan dena, eta fun-
zionalaren eremuan bere jokuak egiten ari den yogi bat. Bi ere-
mu dira, bi lurralde, guztiz bereziak eta deeberdiñak. 

Sundar Singh 

Eta katoliku ez diren eliza edo kristau talderietan aurkitzen 
ote dugu benetazko mirakuilurik? Asi gaitezen, Iehenik, protes-
tanteekin. 

Protestante jatorrek (teologu edo ikasiak direnek beintzat) 
ez dute Bibliatik kanpoan mirakuilurik nai. Beren ustez, ez da-
go oien bearrik. Ez dugu oien begira egon bear. Ala ta guztiz 
ere, sarritxo nabari da oien artean mirakuilu-miña. Or da, esate 

(19) Ikus Monden, o. cit., 254 or. 
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baterako, hindutar aren kasua: Sundar Singh. Anglikanismura 
konbertitu zan 1904 urtean. Predikari bortitza zan eta mirarigi-
llea ere bai, ziotenez. Gauza arrigarriak kontatzen ziran ari bu-
ruz. Zoritxarrez, kritikak bere lana egin izan du. Aren konta-
kizunetan milla geiegikeria aurkitu izan dira: ots, egia uts eta 
gardena ez ziren gauzak. Orduan, ark, bere burua zuritzeko, 
gertaera-itxurazko gauza aiek alegoriak zirela aitortu bear izan 
zuen. Eta orra, ainbeste abarrots ateratako mirariek lurra jo zu-
ten (20). 

"Christian Science", ta abar 

Proteetanteetan, erlijio ofizialak mirakuiluarekin deus nai 
ezarren, erriak, ordea, mirari-gosea duen erriak, kontra egin oi 
dio erlijio ofizialaren irakaspen edo joera oni. Eta ala ugaritu 
egin dira makiña bat sekta, mirariaren gose-egarria adierazten 
dutenak. Oietakoak dira batez ere Christian Science eta Pente-
kostalak. 

Aurreneko hori mistress Eddy-k sortua da. Emakume ez ja-
kiña, bitxia, histeriak joa, baiña ala ere jendea lillura arazteko 
eta beregana erakartzeko doaia zeukana. Eritasunean eta peka-
tuan ez dela siñistu bear: hori zan aren dotriña nagusia. Gorpu-
tzeko gaitzak eta pekatuak irudipenak direla, alegia. Eritasunak 
aienatzeko, auxe da, ba, bidea (ark dionez): oietan ez siñistu. 
Ongi zion Thurston jaunak: "Emakume onek osasuna erlijio biur-
tu digu". 

Oiek egiten dituzten sendatzeak, sasi-petrikillo, berritsu eta 
sorgin sendatzailleen ixtorioen artean sartu bear dira. Beren pro-
paganda-orrietan kontatzen dituzte, bai, eritasun organikuen sen-
datze miraritsuak eta abar; baiña midikuntza ezagutzen duen iñor-
txok ez ditu sendatze oiek aztertu eta aitortu. Geienaz ere, psi-

(20) Ikus Monden, o. cit., 265 or. 
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koterapiaz senda ditezken gaitz funzional oietako batzuk senda-
tu izan dituzte iñoiz. Ortik aurrera, deus ez (21). 

Pentekostalak ere berdin dabiltza sendatze miraritsuen atze-
tik: 1950 urtean Freeman Eetokolmora eldu zan, gaitz guztiak 
sendatzen zituelako ospeaz inguraturik, baiña andik gutxi, eto-
rri zen bidetik itzuli bearra izan zuen. Eskandinabiako Gober-
nuek, beren erritarrak zaitu bar zituztela-ta, Ian egitea galerazl 
egin baitzioten. Eta Schwelmko erretoieak aitorrera au eman zu-
en H. Zaiss pentekostalak egindako sendatzei buruz: "Ez dut eza-
gutu bat bakarra egitan sendatua; momentuan, bai, obeki aurki-
tzen delako inpresioa izan oi du eriak, baiña aurki azaltzen da 
jausialdia, eta eriotza ere bai sarritan. Berritsukeriaz eta burua 
berotuz egiten diren sasi-mirariok zer ikuei guti dute ebanje-
lioarekin" (22). 

Britisch Medical Association delakoak 1954 urtean azterketa 
bat egin zuen protestanteen artean: jakin nai zuen ia sendatu ezi-
ña bezala jotzen den gaitzen bat erlijio bidez sendatua izan den. 
Azterketaren ondoreak ez dira pozgarriak: "Ez dugu aurkitu 
•—diote— organiku gaitz bat bakarra sendatua. Psikoterapiak sen-
datu dezaken gaitz funzional edo oietatik, bai" (23). 

Ortodoxuen Elizan 

Errusiako Eliza ortodoxuan mirakuilua oso da aipu eta ee-
timu anditan. Aientzat, guretzat bezala, Jainkoaren zigilua da. 
Alde ortatik Eliza Katolikuaren fede berbera adierazten dute. 

Baiña, pratikan, ziñezko mirakuilu bat noiz ta nun gerta-
tu den jakiteko, ez dugu argitasun andirik billatzen. Eslabuak 
bereala ta nunai ikusten ditu mirakuiluak, eta ez du oien fro-

(21) Ikus Monden, o. cit., 269 or. 
(22) Ikus Monden, o. cit., 271 or. 
(23) Ikus Monden, o. cit, 272 or. 
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gantzarik eskatzen. Ez zaio, gaiñera, kaskoan sartzen oien fro-
gantza bear denik ere. Gizon jainkotiar bat iltzen den bezain 
laster, jendea asten da mirarigille delako fama ari egozten. Eta 
Eliza ortodoxuak kanonizaziorako egin oi duen azterketa, ez da 
Eliza Katolikuan egin oi den gisakoa. San Serafin Sarovkoa 
(.f 1833) dugu eliza ortako santuen artean mirarigillerik andie-
na; baiña aren bizitzan kontatzen diren gertaeren artean ez da-
go bat bakarra mirakuilu nagusi bezala jo ditekeanik; Lourdes-ko 
Bureau delakoak aintzat artuko lukenik, alegia (24). 

Jansenistak 

Eta janeenisten artean? Ezaguna da arantza santuaren mira-
kuilua. 1656 urtean Port-Royalko moja-komentura ekarria izan 
zan egun batzuetarako erlikia beneragarri bat: Jesusek bere Pa-
sioan eukitako arantzazko koroiaren srantza bat. Erlikia hura 
beneratzera joan ziran neska txiki batzuk beren maistrarekin. 
Oietatik bat, Marguerite Perier, Pascal-en illobatxoa. Fistu'la bat 
zeukan begian. Zorna zerion, ez bakarrik begitik, baiñan ao eta 
sudurretik ere bai. Maistrak, bada, erlikia zegoen kutxa artu eta 
begira urbildu zion Margot txikiari. Aurrak, erlikia eskuetan ar-
tu eta begian jarri zuen. Gero, arratsaldean, Margotek esaten dio 
bere aizpatxo bati: "Sendatu egin zait begia. Ez dut geiago mi-
ñik". Egia zan. Anditua erabat ezkutatu zitzaion eta begi makala 
bestea bezain garbi zegoen. 

Pascal-ek berak kontatu digu bere illobatxoaren gertaera au. 
Eta orduko midikuek mirakuiluzko eendatzea zela aitortu zuten. 

Eman dezagun ala izan zela. Baiña mirakuilu au Eliza Ka-
tolikoaren barnean gertatu zan. Artean jansenistak Elizaren bar-
nean zeuden, eta mirakui'Iu onek ez du zer ikusirik aiek Eliza 
Katolikoaren kontra dauzkaten sesioekin. Egia da gero jansenis-
tak mirakuilu ontaz baliatu zirela propagandarako. 

(24) Ikus Monedn, o. cit., 274-5 or. 
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Urrengo gizaldian gertatu zan jansenisten etena edo austu-
ra Elizarekin (1713). Jansenisten iritzian, Eliza ain dago ustel-
dua eta zatartua, non ez da geiago Kristoren egiazko Eliza. Eu-
rak, berriz, artalde ximiñoa izanda ere, eurak bakarrik daudc 
ealbazio-bidean. 1727 urtean iltzen da François Paris, diakonu 
bat, kartsua, jainkotiarra eta jansenista amorratua. Aren illobira, 
Saint-Medardeko illerrira, erromesak asten dira joaten. Zeruko 
aeiñale baten zai daude. Itxaro-aldi miñean, alegia. Mirakuilu bat 
bear dute, derrigorrean bear ere, jansenismuak arrazoia duela 
erakusteko. Eta barreiatu ziran onako eta olako istorioak, au ta 
hura mirakuiluz sendatu zirela, ta abar, baiña Parisko eta Sens-
-ko Arzobispuek, azterketak egin ondoren, esames oek gezurtatu 
egin zituzten: amarrukeriaz eta gezurrez asmatutako kontuak 
ziran. 

1731 urte-aldera, ordea, gauzak Deste bide bat artzen dute. 
Jendea tropelaka joan oi da Saint-Medardeko illerrira, eta uste-
gabean, dardarazioak jota, asten dira milla komeri eta xelebre-
keriak egiten. Zer zan hura! Dantzak, kantuak, intziriak, zoti-
ñak. Emakumezkoak dira gaillen. Goitizenak ere alakoxeak dituz 
te : Urretxa, Zaunkaria, Arrabioa... Zer esanik ez da: jendea 
erruz eta multzuka joan oi zan ikusgarri hura ikustera. 

Erregeren aginduz, 1732 gnean., illerria itxia izan zan. Bia-
ramonean itz auek azaldu ziran illerriaren ataburuan norbaitek 
ezarriak: "Erregeren aginduz mirakuiluak toki ontan egitea Jain-
koari debekatzen zaio"... Eta, jakiña, toki hura kendu zietenean. 
beste leku batzuetan bi'ltzen ziran. Izurritea geroago eta geiago 
zabaldu zan. Garai artako idazlarien iritziz, gauza aiek ezin es-
plika zitezkean naturalki: Jainkoa, edo bestela etsai deabrua, ze-
billen an. Gaur, urruntasunak ematen duen soeeguarekin eta psi-
ko-patologiaren aurkitu berriekin, ba dakigu gauzak obekiago 
bereizten eta neurtzen. Dardaradun oien zoro-aldiak, eta zoroal-
diko denboran egiten dituzten gauzak, gizadia bezain zaharrak 
dira eta ez dute deus ikustekorik egiazko mirakuiluarekin. Erli-
jioen kondairan maiz azaldu diren fenomenu eta gertakariak di-
tuzu. 
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Aspertzeke iraun zuten jansenistek mirakuilu baten eske, 
baiña mirakuilua ez zan iñundik azaldu. 

* * * 

Labur, eta bukatzeko: azterketa leial baten ondoren, esan 
genezake Eliza Katolikotik kanpoan ez dela aurkitzen, guk da-
kigula, mirakuilurik. Gorago aipatu diren doaiekin ornitutako 
mirakuilurik, alegia (25). 

I I I 

MIRAKUILUAREN INTERPRETAZIOA 

Ikusiak ikusi, orain ba dakigu Eliza katolikoan gertatzen di-
rela aparteko gertaera oiek. Eta beste erlijioetan, eta erlijio-gi-
rotik kanpoan, ez dela orrelakorik gertatzen. Itxuraz beintzat, 
gertaera oiek Jainkoaren erantzun baten antza eta bisaia dute. 
Gizona Jainkoari otoizka aritu zaio, eske; eta Jainkoak erantzun 
izan dio aren arrenari, eekatzen ziona eman izan dio. Gauzak. 
itxuraz beintzat, ala gertatzen dira. 

Orain kontua da: gauzen mamiari eta barruari begiratuaz, 
gertaera oiek benetan Jainkoaren seiñaleak ote dira, gero? Ba ote 
dago or itxura baiño zerbait geiago? Eta seiñale batzuk baldin ba-
dira, zer esan nai ote dute? Eta nola atxeman nezake nik seiña-
le oien adiera edo esanaia? 

Jakintza positivuak eta mirakuilua 

Joan den mendeko apologetikak jakintza positivuen landan 
egin nai zuen mirakuiluaren frogantza osoa. Mirakuiluak lege 
naturalak autsi egiten ditu, bai, eta era ortara mundu superna-

(25) Ikus Monden, o. cit., 278 or. 
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turalaren siñistamendu erabatekoa eta borobilla ematen digu. 
Baiña hori geiegi esatea dela dirudi. Mirakuiluaren esanaia ta 
balioa ez da jakintza positivuen esparruan atxemaiten. Gizona 
baitan ba dira aurkientzak edo eskualdeak. Jakintza izenarekin 
estaltzen diren bazterrak eta jakintza positivuen mugak ez dira 
berdiñak. Beete itz batzuez esateko: gizonak ba ditu jakite-mue-
tak eta egia billatzeko bideak, jakintza positivuez landara. Ai-
tortu bearra dago, ordea, jakintza positivuek zeregin andia dute-
Ia mirakuiluaren auzi ontan: berek ematen digute oiñarria, bai-
ña mirakuilua bere muiñean atxemaiteko, beste norabait jo bear 
da. Gizonaren, ots, gizon erlijiotsuaren gogamen kritikura. Me-
tafisikaren landan erabaki bear da, ba, puntu au. Eta bide hon 
bear bezala segitzen denean, jakintza positivuena bezain zienti-
fikua da, dudarik gabe. 

Baiña zeaztu dezagun obekiago puntu larri au. Zein da, pre-
eiski, jakintza positivuen egitekoa mirakuiluaren auzian? Oso ajo-
la andikoa, iñundik ere. Gertaera baten egia, kondairatasuna, 
sendo finkaturik uztea. Gertaera hura izadiko legeen ibilpidetik 
kanpora dagoela erakustea. Gertaeraren erlijio-giroa frogatzea. 
Gizona Jainkoari otoizka aritu zaio, eta Jainkoak erantzun izan 
balio bezala gertatu dira gauzak. Guzti hori jakintza positivuek 
beren metoduekin froga eta atxeman dezaketena da. Kasu jakiu 
bat esplikatzeko aipa ditezken beste esplikazioak, errutsuak edo 
egokiak ez direla frogatzea eta erabakitzea ere, jakintza positi-
vuen lana da. 

Jakintza positivuen egitekoa onako au da, ba: kritika zorrotz 
baten bidez gertaera baten kondairatasuna sendo ezarri eta finka-
tua uztea. Ipuiak, gezurrak, oker adituak, geiegikeriak ta abar sa-
latzea, egia xoilla eta garbia jakin dezagun. Mirakuilutzat jotzen 
diren gauza oiek erlijioarekin eta otoitzarekin duten zer ikusia 
argitan jartzea, hori ere jakintza positivuei dagokie. Gertaera 
oietan ezpaldin bada azaltzen beste agerpen, lokarri edo esplika-
zio-biderik, hori agertzea ere jakintza positivuen lana da. Ba da-
go izen bat, mueta ontako gertakariak izendatzeko: gertaera hie-
rogenuak, ots, sakratuarekin zer ikusi dutenak, au da, erlijioare-
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kin eta otoitzarekin. Onelako gertaerek betiere eta nunai dute 
marka au. Eta marka onezaz landara, ez da nabari besterik, beti 
eta etengabe ola oien ondoan ageri denik. 

lzadiko legeen objezioa 

Objezio edo oztopo jakin bat datorkio bereala azterketa one-
tan dabillanari: izadiko lege ezezagunak. Gertaera oiek ez ote di-
ra, gero, izadiko indar ezezagun batzuen lana? Gaur artio ezeza-
gunak, estaliak eta ezkutuak daude, baiña egunen batean, bear 
bada, argituko dira. Hipotesi au, ordea, pixka bat zuiatu ezke-
ro, ez da zutik gelditzen. Zergatik indar ezezagun oiek azaltzen 
dira beti erlijioarekin uztartuak? Eta erlijiozko giro ortatik kan-
pora, zergatik ez dira sekula azaltzen? "Zozoak fededunak (zion. 
Voltairek), baiña indar auek zozo oien alde bakarrik ari dira la-
nean..." 

Beste oztopo edo objezio bat datorkigu gaurko Fieikaren ai-
detik. Lehen esaten ziguten izadiko legeak baitezpadakoak zire-
la, erabat zurrun eta aida eziñak; ots, determinismu itsu eta go-
gor bat zela munduan nagusi. Orain beste aldera esaten digute: 
ez dagoela orrelakorik, alegia. Guk Iege deitzen ditugun oiek ez 
direla benetazko legeak; guk estadistiken antzera osatu ditugunak 
baizik. Beraz, beti dago tokia exzepzio batentzat. 

Objezio au ez da erantzuten zailla. Gertaera bakar bat ba-
genu begien aurrean, orduan zillegi litzake benturaz exzepzio 
bat izan dela pentsatzea. Baiña olako gertaerak saillean gertatzen 
direnean, ez dago tokirik esplikazio ortarako. Urtean urtean eta 
ia egunoro Lourdeeen sendaketa miraritsuak egiten dira. Izadiko 
legeak era batera naiz bestera izan, hori ez dago esplikatzerik. 

Fedea sendagille 

Beste hipotesi edo esplikazio-bide bat litzake psihoterapia 
deritzaiona. Giza-izpirituan ba omen dira indar ezkutu batzuk. 
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Indar oiek fedeak piztu, askatu eta sorrarazi egiten ditu. Fedea 
bera da sendagille azkarra. Izan ere, gizona baitan ain daude lo-
karri estu mearrak! Gorputzeko gaitzak sendatzeko, berebiziko 
boterea eta ahala du izpirituaren eragiñak. Giza-izpiritua arrai eta 
fidantzia beroaz betea aurkitzen denean, fidantzia eta arraitasun 
onek beronek darama poliki poliki gorputza osasunera... 

Zer eean esplikazio oni buruz? Mirakuilua esplikatzeko ez 
duela deus balio. Egia da, noski, arimaren arraitasun eta opti-
mismu beroak bere mesedea egin oi duela gaitzak sendatzeko. 
Gaitz funzionalak sendatzeko baitipat. Baiña gaitz organikuaren 
landan ezer gutxi dezake. Hetika, minbizia. itsutasuna, esklero-
sis ta abar, sendatzeko, zure fede utsak eta fidantzia beroak in-
dar guti du. Ezur bat aiii-ia baduzu, zure optimismuak ez du ausi 
hura beingoan konponduko. Psikologia edo psikoterapia bidez 
egiten dira, bai, sendaketa batzuk. Baiña oien artean eta mira-
kuiluz gertatzen diren sendaketen artean, ba da leize bat, osin 
bat. Funzional eta organikuaren artean dagoen arako muga hura. 

Gaiñera, mirakuiluzko sendaketak biotzeko mugida eta era-
giñen frutua baldin badira, zergatik gertatzen dira beti katoli-
koen artean? Ba da munduan beste erlijio muetarik. Gu, europa-
tarrok batez ere, biziki otzak gera eta biotzeko gar hori ager-
tzen askoz nabarmenagoak dira, adibidez, hindutarrak eta beste 
zenbait erlijioetakoak. Ala ta guztiz ere, Eliza Katolikotik kan-
pora mirakuiluak ez dira gertatzen. Gogo bero baten lana bali-
ra, ez litzake hori ala izango. 

Etorkizuneko jakintza 

Ba da oraindik beste itzurpide edo igesleku bat, eta artara 
egiten dute 'laster gure garaiko gizonek. Orra zer dioten: "Etor-
kizuneko Jakintzak argituko ditu gauza oiek denak. Egia da, 
gaur eguneon ez gera oraindik esplikatzera eldu, baiña Jakintza 
(zer lillura eta zoramena duen izen onek gure aroko jendearen-
tzat!) egunetik egunera ari da beiñolako misterio aeko argitzen. 
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Lehen mirakuilutzat jotzen ziren gauza asko, orain naturalki es-
plikatzen dira; eta oraindik esplikatu gabe dauden apurrak, biar 
edo etzi argituko' dira. Jakintzari eskerrak, mirakuiluaren landa 
laburtuaz dijoa, gero ta txikiago biurtuaz, eta egunen batean zea-
ro suntsitu eta ezkutatuko da". 

Zer erantzun pentsakera-molde oni? Ba dago, alajaiña, Ja-
kintzaren mistika bat! Benetazko Jakintza, ordea, zuhurra da, 
zentzuduna. Bere neurrien eta mugen berri ba daki. Ez du orre-
lako esperantza txororik. Izan ere, gure gizaldiko asko eta askok 
duten uste orrek, ba ote du oiñarri sendorik? Ez ote da mitu bat, 
euperstizio-mdlde bat, propaganda lotsagabe batek bere naiera-
ra mantentzen eta airatzen duena? 

Nolanai ere, ikus dezagun ia egia ote den beste esan hori: 
Jakintzaren aurrerapenek, alegia, mirakuiluaren esparrua labur-
tu eta txikiagoa biurtu dutela. 

Zer esan nai da mintzatze-molde orrekin? Orain jendeak le-
hen baiño eskola geiago duela, eta beraz, obekiago dakiala be-
reizten zer den mirakuilua eta zer ez den? Hori baldin bada esan 
nai dutena, egia diote noski. (Baiña orain ere mirari-goeea eta su-
perstizioak ez dira ez ezkutatu! Beste aroen aldean, geitu ez ote 
diren nago!) 

Edo esan nai da lehenago esplikatu-eziñak ziruditen gauza 
batzuek, gero Jakintzak argitu eta eeplikatu egin dituela? Hori 
ere egia da, noski, eta guk ukatuko ez dugun gauza. Baiña au 
da kontua: Elizako epailariek, Elizak ortarako jarririk zeuzkan 
gizon oiek, mirakuilutzat jotzen ote zituzten orduan illun, eta 
gaur, Jakintzari eskerrak, argi biurtu zaizkigun gauza aiek? Ezetz 
erantzun bearrean gera. Or dituzu Prospero Lambertinik (Bene-
dikto XIV garrenak) 1734 urtean Bolonian agertu zituen 5 tomo 
eskerga oiek: "De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Ca-
nonizatione". Obra ortan zeatz meatz mugatzen dira egiazko mi-
rakuiluaren bazterrak. Sendatze batzuk, naiz ta arrigarriak izan, 
mirakuilutzat ezin ar ditezkela erabakitzen du. Mirakuilutzat jo 
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ditezen, zer gaitz-klasetan gertatu bear diren sendatzeok ta abar, 
esaten digu. Ordutik onera berreun urte baiño geiago igaro da, 
eta Jakintzak urrats andiak egin ditu, baiña ark mugatutako lan-
da gaur ere bere artan dago. Ezin esan diteke, bada, mirakuilua-
ren landa, azken mendeotan, txikitu, murriztu edo laburtu egin 
denik. Eta Benedikto XIV garrenaren obra hori izan da Elizak 
mirakuiluaren frogantzarako erabilli izan duena. 

Ondo zekian, garai artarako, gaitz organiku eta funzionalen 
artean bereizkuntza egiten. Mistika alorrean aipatzen diren feno-
menu miraritsu batzuk, ala nola extasiak, barne-mintzoak, goi-
-ikuskizunak, profeziak, odol-izerdi edo odol-malkoak, buruaren 
inguruan azaltzen diren argizko koroiak, ta abar: guzti hori —dio 
Aita Santu ark— naturalki esplika ditekena da. Beraz, gauza 
oiek ezin ar ditezke, beete gabe, mirakuilutzat. Irudimenak as-
ko dezakela ba daki, eta gaiso batzuk (eta era berean sendatze 
batzuk) irudimen utsezkoak izaten direla. Mirakuiluaren mugak 
ongi zedarriztatuta utzi zituen, bada, Aita Santu ark, eta arrez-
kero ez dira mugitu. Nolatan diote, ba, Jakintzaren astinduak 
eta eragiñak mirakuiluaren landa laburtu egin duela? Ez da hori 
egia. 

Elizak mirakuilua ezagutzeko jarririk dauzkan erregelak, 
iraunkor eta irmoak gertatu dira, ba. Eta ara zein den irmota-
sun orren sustraia: Aspaldidanik daki Elizak urrezko erregela au: 
gertaera klase bat erlijiozko girotik kanpoan ere gertatzen dela 
ikusten badugu, orrek esan nai du aren sorburua edo sustraia er-
lijiotik kanpora ere aurki ditekeala. Beraz, onelako gertaerarik 
ez da artu bear mirakuiluaren frogantza egiteko. 

Eta Jakintzaren aurrerapenak —nik eeango nuke— kristau 
mirakuiluari indarra ta balioa kendu edo gutxitu ez, baiña gei-
tu egin dio'la. Teknikak sortutako tresnei eta aparailluei eske-
rrak, gaur sekula baiño obekiago froga dezakegu mirakuilua ez 
dela irudipenezko ipui bat, eta bai be'netan gertatzen den ger-
taera bat. 
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Esan dezagun, bada, bukatzeko: Uste orrek (Jakintzak mi-
rakuilua baztertu egingo duelako usteak) ez du funtsezko oiña-
rririk. 

Jakintza positivuek ezin froga dezaketena 

Ikusi dugu, ba, jakintza positivuek zer egin dezaketen mi-
rakuiluaren auzi ontan. Gertaera hura benetan gertatu zela ela 
gertaera bakarra dela, ots, apartekoa, gauzen martxa jakiñetik 
atean dabillana. Eta beste au ere bai: gertaera aparteko orrek ba 
duela zer ikusi erlijioarekin, erlijiozko giro batez inguratua age-
ri den ezkero. 

Zillegi ote zaie jakintza positivuei ortik aitzina iragaitea? 
Froga al dezakete gertaera aparteko hura arras dela esplikatu 
eziñekoa, eta erlijiozko giroak adierazten duen esp'likazioa dela 
benetazko esplikazio bakarra? 

Ezetz dirudi. Beren metoduekin ezin el ditezke ortara. Ka-
su jakin batean lege naturalak ausi egin direla, hori jakintza po-
sitivuek ezin froga dezakete. Jakintza-gizonak burua mugi eta 
bizkarra ailtxa dezake, esanez: "Nik ez dut tutik konprenitzen". 
Jakintza-gizona den aldetik, ari ez dagokio aitzinago joatea. Bai-
ña —gorago ere mintzatu gera ortaz—, jakintza positivuak ez di-
ra errealidade osoaren neurri. Aiek besarkatzen eta atxemaiten 
dutena zatitxo bat besterik ez da. Okei andia egiten dugu jakin-
tza oiek mundu guztiaren neurri osotzat artzean. Beste itz ba-
tzuez esateko: mirakuilu itza ez da jakintza positivuen iztegiko 
itza edo izena. Beete sail edo landa batekoa da. 

Mirakuilua bere muiñean atxemaiteko, jakintza positivuen 
ikuste-molde ertsi mugatua utzi bearra dago, beraz. Jakintza po-
sitivuek auxe esan digute: "Onatx gertaera bere gorrian". Orain 
gertaera orren esanaia atxemaiteko, gizon osoak —ez jakintza-gi-
zonak bakarrik— bearko du parte artu. 



i 

2 4 8 AMABIGARKEN KAPITULUA 

"Nere billakuntzak, jakintza-gizon naizen aldetik, akitu di-
ra —esan bearko du—. Eta orain, zer? Erlijio-usaieko gertakari 
baten aurrean naiz, eta nere presuna biziari, osoari, dagokio 
erantzutea. Sobrenaturala, errevelazioa, gauza guzti oiek egia ote 
dira, beraz?" 

Eta gizonak, galdera onen aurrean, zera egin lezake: Jakin-
tzaren gazteluan bere burua gorde eta bat ere erantzunik ez 
eman. Lasai bizitzea erosi du alakoak, naiz ta ortarako bere pres-
tutaeuna saldu bear. 

Baiña bere buruarekin leial izan nai badu, o&o osorik, eta 
bere izatasunaren zati guztiekin, bear du gertaera hura juzgatu. 
Oraingo juzgatze au ez da jakintza positivuen aldetik. Orra be-
re buruari egin bearko dion galdera: "Gertaera au Jainkoaren 
seiñale bat ote da, bai ala ez?" Eta orduan bietatik bat egin le-
zake: 1 Mirakuilua onartu. Jainkoaren seiñale bat dela aitortu. 
Hori egiten baldin badu, beingoan argitzen zaio dena. 2 Gertae-
ra hura Jainkoaren seiñalea dela ez aitortzea. Orduan dena gel-
ditzen da illun. Gertaera hura ulertzeko zegoen bide bakarra ez-
paitu artu nai. 

Bide-gurutze ontan, aurre-iritziekin lotua ez dagoen gizon 
prestua ez da duda-mudetan ibilliko. Gertaera oiek ziñez eta be-
netan Jainkoaren seiñaleak direlako zigurtadera elduko da. Eta 
bein zigurtade ortara eldu ezkero, seiñale oiek adierazten dutena 
—kristau Errevelazioa eta Eliza-— nola ez onartu? 

Mirakuilua, goi-munduaren aztarna 

Era ortara atxemaiten dugun zigurtadea ez da, noski, mate-
matikan edo fisikako esperientzia batean erdieeten den bezalakoa. 
Mirakuiluak ezaupide batzuk dira, seiñale batzuk, fedeko goi-
-mundu orren aztarnak. Eta aztarna bidez ezagutze orrek ez ditu 
fedearen laiñoak uxatzen. Bear dugun babesa ematen digu illun-
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pe oiek fidantzia osoz onartzeko: hori bakar bakarrik. Baiña 
hori bai, bederen. Ez geiago, baiña ezta gutxiago ere. Arrazoiz-
koa baita Jainkoak orrela bere gain artutako eta gerizatutako 
erlijioan siñistea. Orrela lortzen dugun zigurtadea, zigurtade mo-
rala da, noski. Baiña au esatean, ez dugu esan nai zearo subjeti-
vua eta personala denik. Ez. Frogantza egiazkoek ematen diote 
zigurtade oni bere sostengua. Bere klaeekoa, baiña zigurtade 
zientifikua da, beraz. Zigurtade espekulativua. Ez gera ari jakin-
tza positivuen alorrean, baiña Jakintzak ba du, jakintza oiezaz 
gaiñera, beste alorrik. Mirakuiluaren lurraldea, ezaupideen Iu-
rraldea dugu. 

Zigurtade morala den ezkero, asko esan nai du emen nor 
nola bizi den, eta aitzinetik zer nolako aukerak dituen. Mirakui-
luaren bitartez azaltzen zaigun Jainkoa, gure askatasuna eta lu-
rreko gauzetara dugun atxikimendua arriskuan jartzera bezala 
dator. Eta hori gizonari ez zaio atsegin. Mundu onetako gure so-
segua eta eegurantza kolokarazi egiten ditu. Eta orduan naiago 
dugu ez ikusi iduri egin, aren seiñalea ulerteziña, illuna, ala-ola-
koa eta dudazkoa dela esan, eta aitzaki orrekin goi-deiari batere 
«rantzunik ez eman. 

Cesaltzako aitonak (g. b.) ba ditu bertso jator batzuk, mami 
andikoak, zorrotz eta sarkorrak, gizonak Jainkoarekin egin oi duen 
joku ontaz. Txomin bialtzen du Jainkoak zerutik lurrera, gizo-
nei zeruko bidea irakastera. Baiña gizonek ez diote batere arre-
ra onik egiten: 

Txomin jaitxi zanian 
zerutik lurrera, 
danak ikaratuta 
ikustera bera: 
"Nundikan etorri aiz 
i, Txomin onera?" 
"Jainkoak bialdu nau 
zuek ikustera. 
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Danontzako errukiz 
antxen dago Bera, 
Berak emanarekin 
danok bizi gera; 
ondo gauden garaian 
arrotzen bagera, 
laister izango degu 
zigorra gaiñera." 

Eta ona emen lurtarran erantzuna: 

"Ezeik ekarri, Txomin, 
orren berri txarrik, 
ondo konpontzen gaituk 
emen geu bekarrik. 
Ardua dagon arte, 
etzeok egarririk, 
guk eztaukiagu emen 
Jainkuen bearrik. 

Atoz onera, Txomin, 
edan zak ardua, 
onek berotutzen dik 
gizonen barrua; 
onela pasatzen diau 
guk bizimodua, 
au dek bizilekua, 
utsa dek zerua" (26). 

Auxe da egia. Jainkoarekin ar-emanetan sartu nai ez due-
nak, beti billatuko eta aurkituko ditu aitzakiak eta itzurpideak: 
frogantzak ez direla nai bezain seguruak, eta abar. Baiña ezezko 
borobilla ematen duenak, an konzientzipean, nai ta ez, topo egin 
bearko du mirakuiluarekin, berak itotako errealidade orrekin. 

(26) Graziano Anduaga, "Bertso-bilduma", Auspoa; 253 or. 



MIRAKUILUAK: ZER DIREN. OTE DIREN. ZERTABAKO DIREN 2 5 1 

Eta erresumiña, geroago eta bortitzagoa biurtuko zaio. Batek bai-
no geiago, are katolikoen artean ere, mirakuiluarentzat adieraz-
ten duen biotz-erre hori, ozpin hori, ez ote da ortik eldu? Jain-
koari gure burua oso osorik emate orrek min ematen digu, kosta 
egiten zaigu. 

Ederki zion Leibnizek: Geometria gure griñen etsaia balitz 
—Morala den bezala—, ari ere berdin berdin egingo genioke 
kontra. 

* * * 

Bukatzko: Mirakuiluen bidez Jainkoa keiñuka ari zaigu, dei-
ka. Eekeiñi dizkigun goi-ondasunak adierazi naiez daukagu. Gi-
zonak, berriz, Jainkoaren deiari entzungor egin oi dio sarri as-
kotan. Eskritura Santuan zenbat aldiz azaltzen den senar-emaz-
teen irudia, Jainkoaren eta gizonen arteko alkartasuna aditzera 
emateko! Senarra, Jainkoa, deika ari zaio gizadiari •—emazteari—. 
Baiña emazte ahazkorrak, buruariñak, ez du dei hori aintzat 
artzen. Zenbat arbuio eta errefus, aren amodiozko deiari! 
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JESUSEN MIRAKUILUAK 

Onen aitzineko kapituluan, mirakuilua zer den eta zertara-

ko den ikuei izan dugu. Baita ere ikusi dugu gaur ere ba direla 

mirakuiluak. Onekin Ebanjelioko mirakuiluez mintzatzeko erraz-

tu egin zaigu bidea. 

Izan ere, Jesusen bizitza agerikoan makiña bat aldiz azal-

tzen dira mirakuiluak. Eta azaldu ere ez nolanai. Mirakuilu oiek 

ba dute xede jakin bat, adiera edo esanai bat. Jainkoaren man-

dataria dela Jesus frogatzeko egiñak dira mirakuilu aiek. 

Jesusentzat berarentzat, zer dira mirakuiluak? Erresuma 
etorria delako ezaupide batzuk (Ikus Mt 12, 28). Jesusen bera-
ren mesiatasunaren seiñaleak (Ikus Mt 11, 5 eta Is 26, 19). Eban-
jelioetan ba dira mirakuilu batzuk propio eta berariaz ortara-
ko egiñak: Jesus zeruko mandataria dela frogatzeko egiñak, ale-
gia (Ikus Mt 9, 2). Eta San Joanen ebanjelioan arako arrenkura 
hura aurkitzen dugu: "Sekula iñork egin ez dituen obrarik egin 
ez banu euren artean"... (Jo 15, 24). Eta Mateorenean: "Ai zu 
Korozain, ai zu Betsaida: zuetan ainbat mirakuilu egin izan ba-
litz Tiron eta Sidonen, aspaldi egin izango zuketen penitentzia"... 
(Mt 11, 21). 

Jesueentzat, bada, mirakuilu oiek zera dira: Ark dionaren 

sendogarri, frogantza edo siflistamenduak. Ark diona egia dela 
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jakiteko seiñakeak, ezaupideak. Beste pasarte batean ara zer 
dion: 'Neri ez badidazute siñistu nai, siñistu egiteei1 (Jo 10, 38). 

Baiña orrelako itzik esan ezpalu ere, berez edo bere baita-
tik dute Jesusen mirakuiluek eignifikantza au. Jesusek bere bu-
ruaz esanak esan ondoren —gorago ikusi zen bezala-—, eta den-
bora berean aren presuna mirakuiluz inguratua agertzen bazai-
gu, bistan da mirakuilu oiek zer esan nai duten: oiek Jainkoaren 
zigilua dira, noski. Beroien bidez Jainkoak bere Semearen esa-
nak aitortzen, finkatzen eta baiezten ditu (Ikus Jo 5, 36). 

Orain, jakiña, zailla da guretzat mirakuilu batzuetatik fro-
gantza bat segurua egitea. Ebanjelioetan ageri diren eritasun ba-
tzuk ez dakigu funzional klase ortakoak ala organikiiak ziren 
(elbarria, mutua, deabruduna...). Beete batzuk, berriz, ebanje-
llioan datozen modnan gertatu izan badira, mirakuiluak direla 
bistan da. Eta oietara joko dugu baitipat. Oien artean onako auek 
daude: arimagabeko izaki batzuetan gertatuak, il batzuen piz-
tuerak, eta sendaketa batzuk. 

Frogantza onen etsaiak 

Jesukristoren mirakuiluetatik ateratzen den frogantzak ba 
ditu bi etsai mueta: Razionalistak eta Fideistak, alegia. 

a ) Razionalistak 

Razionalistek esango dizute mirakuilurik ez dela sekula ger-
tatu, eta ezin gerta ditekela, gaiñera. Ebanjelioko mirariak, psi-
kologiako ahalmenen lana izango lirake, eta ortara ezin esplika 
ditezken guztiak gezurtzat bearko dira jo. Oien kondairatasuna 
ukatzen dute, beraz. Ala ere mirakuilu-kontaera asko erabat as-
matuak direla esatera ez dira ausartzen. Bearbada zerbait pasa-
tuko zan. Bearbada ba da an muin bat, bihi bat benetan gerta-
tutakoa, eta gero gertaera hura kristauen gogoan arrotuz eta an-
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dituz joan zan, gaur daukan itxura artzeraiño. Oiek, bada, Eban-
jelioko kontakizun auei ez diete siñeste osoa ematen. Baiña si-
ñeste-ez orren sustraia zein den ere jakin bear da. Razionalistek 
mirakuilurik ezpadute onartzen, hori ez da, noski, Kondairako do-
kumentuekin oien gezurra frogatu dutelako. Aldez aurretik au-
tatu duten Filoeofiak edo mundu-ikuskerak ortaratzen dituelako 
baizik. 

b ) Fideistak 

Oien aburuz Jesusek mirakuiluak egin, egingo zituen, baiña 
ez dute uste ortik guk frogantza bat errutsua atera dezakegunik. 
Giza-ezagueraren kritikatik eta jatorrizko pekatuaren ondorioe-
tatik artu nai dituzte zimenduak beren uste orrentzat. Oiek dio-
tenez, bada, jatorrizko pekatuak gizona erabat itsu biurtu zuen 
Jainkoarekiko gauzetan. Beraz, Errevelazioa zerutik etorri zaigu-
la giza-arrazoiaren argi xoillaz froga ditekeanik, ez dute pen-
tsatzen. Ain itsu, erbal eta maingu gelditu zan gizona! 

Katoliko irakaspenak 

Katoliko irakaspena, ordea, ez da iritzi ortakoa. Gure erli-
jioa Jainkoagandik eldu dela, froga ditekean gauza da, guztiz 
ere mirakuiluen bitartez. Gizona, gaiñera, normalki frogantza 
eta arrazoi oien bearrean gertatzen da, gure fedearen siñisgarri-
tasuna erakusteko. 

Au da, bada, oraingo gure azalkizuna: Ziñez eta benetan 
gertatu baldin badira, Jesueen mirakuiluak zeruko seiñaleak di-
ra. Eta seiñale oien bidez, Jesusek bere buruaz emandako aito-
rrera finkatu edo sendotu egin zigun. Orain kontua da ia mira-
kuilu oiek gertatu ziren ala ez, eta oien egia guk froga ahal de-
zakegun. Ain zuzen ere, ortara dijoa gure azterketa au. 

Ebanjelioetan xeheki eta banaka kontatuak agertzen diren 
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mirakuiluak 34 edo dira. Gertaera berbera iñoiz lau ebanjelioetan 
azaltzen da, sarritxo iru sinoptikuetan, beste batzuetan bi eban-
jeliotan edo batean bakarrik. Lau sail edo klasetan bana ditezke 
Jesusen mirakuilu guztiak: 1 Ildakoen piztuerak. 2 Arima gabe-
ko izakietan gertatuak. 3 Gaixoen sendatzeak. 4 Deabruduneu 
sendatzeak. 

Egin ditzagun oarkera batzuk klase bakoitzeko kontakizuneu 
gaiñean. Zein iturburutatik eldu diren kontakizunok, ta abar. 

KONTAKIZUNEN ITURBURUA ETA EGOERA 

1 Piztuera-kontakizunen iturburuak 

Billa dezagun ea nongo iturburutatik (naiz iskribuzko naiz 
aotikakoa) sortu direu pasarte oiek. 

Illen piztuerak iru datoz Jesusen bizitza agerikoan, eta iru-
rak iturburu ezberdiñetik eldu zaizkigu. 

a) Jairoren alabaren piztuera. Iru sipnotikuetan azaltzen 
da. Dirudianez, Markosek erabillitako iturria izan da emen beste 
bi sinoptikuen iturri. Edo baliteke Mateo aramaitarra eta Mar-
kos, ontan, bi iturburu berezi izatea, eta bi iturri oietatik edan 
dute gero, bai Lukasek eta bai Mateok ere (Mateok, gaur ezagu-
tzen dugun itxuran, alegia). 

b) Naim-go mutil gaztearen piztuera. Lukasek bakar baka-
rrik dakar. Idazle onek ba du gertaera mordoxka bat, berak ba-
karrik jakiñarazi diguna. An da emen galdetuz edo beste iturri 
batzuetatik artuaz, bildu zituen ark kontaera auek. Lukaeen gai 
berezia dugu, ba, au. 

c) Lazaroren piztuera. Joanek bakar bakarrik ematen di-
gu gertaera onen berri. Jerusalenen gertaturiko gauzen gaiñean 
sinoptikuek oso gutxi dakarte (Betania, Jerusalendik iru lau bat 
kilometrora dago); Joan, berriz, luze mintzo da ango gertaerez. 
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Laburzki: iru piztutze eta iru iturburu bereziak, bata bes-
teakin zer ikusi ez dutenak. 

Bataiatzailleak onako galdera au egin zion Jesusi (mandata-
ri batzuen bitartez): "Zu al zera etortzekoa, ala beste bati itxoin 
bear diogu?" Eta Jesusk erantzun: "Joan eta jakin arazi Joani 
zer ikusi ta entzun duzuten. Itsuak ikusi egiten dute, errenak 
ibilli, lepradunak garbitu, gorrak entzun, illak piztu, beartsuei 
berri ona ematen zaie. Eta zorionekoa, nigan okerrerako biderik 
artzen ez duana" (Mt 11, 3-6). Ebanjelioetako pasarte au zahar-
-zaharrenetakoa da (bai Lukasen eta bai Mateoren iturburuan ere 
aurkitzen baitzan). Eta ahapaldi zahar ontan mirakuilu mueta 
au (illen piztutzeak) aipatzen zaigu. Mirakuilu klase onen ale 
bat gutxienez lau ebanjelioetan dakusgu (Lukasek bi kontatzen 
ditu). 

2 Izadiko mirakuiluen iturburuak 

Sail ontako mirakuiluak zortzi dira: ur ardo biurtua, mira-
kuiluzko arrantza, itxaso aserrearen baretzea, ogien lehenbiziko 
ugaltzea, olatuen gaiñeko Jesusen ibillera, ogien bigarren ugal-
tzea, arraiaren aoan aurkitutako txanponarena, pikuondoaren ma-
darikazioa. Mirakuilu oietatik bat —lehenbiziko ogi-ugaltzea— 
lau ebanjelioetan dator. Dirudianez, kontakizun onetan Markos 
(edo Markosen iturria) izan da Lukas eta Mateoren iturri. Joan, 
berriz, beregain ari da: naiz ta sinoptikuen tradizioa ezagutu, 
bere bidetik dabil, berak dakizkian albisteak emanez. Beraz, ogi 
ugaltze onen iturburuak bi dira, bata beeteagandik bereziak: 
Markos eta Joan. 

Sail ontako bi mirakuilu, iru ebanjeliotan datoz. Bata da 
itxaeo aserrearen baretzea (iru sinoptikuek kontatzen dizute). 
Dirudianez, Markosen kontakizuna da iruretatik zaharrena. Bes-
tea da Jesus olatuen gaiñean ibilli zeneko kontaera. Markos, Ma-
teo eta Joanek kontatzen digute gertaera au. Baiña emen ere 
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Joanen kontaera ez da izan beste oietatik artua. Bi iturri berezi 
emen ere: Markos eta Joan. 

Beste bi mirakuilu ditugu bi ebanjeliotan agertzen direnak 
(Markosen eta Mateon, alegia). Auek dira bigarren ogi-ugaltzea 
eta pikuondoaren madarikazioa. Ogi ugaltze ontan, dirudianez, 
Mateok, Markosen kontaera ematen digu laburtuta. Eta pikuon-
doaren madarikazioan ere gauza bera egin duela ematen du. 

Ebanjelio bakar batean azaltzen diren izadi-mirakuiluak, 
onako auek dira: Ura ardo biurtua: Joanek bakarrik dakar. Mi-
rakuiluzko arrantza: Lukaeek soi'lki. Arraien aoan aurkitutako 
txanponarena: Mateok. 

3 Eri sendatze kontakizunen iturburuak 

Legendunen bi sendatze datoz ebanjelioetan. Bata, legendun 
cakar batena: iru sinoptikuetan kontatzen da, eta, dirudianez, 
iturri batetik artu da kontakizun au (Ikus Mt 8, 2). Bestea, amar 
legendunen sendatzea: Jesusek apaizarengana bialtzen ditu eta bi-
dean sendatzen dira. Kontakizun au Lukasek bakarrik dakar, 
San Lukasek ba du bere ebanjelioan zati bat edo parte bat bere 
berea. Ebanjelio-zati ortan Jesus Jerusaleneruntz bide egiten azal-
tzen zaigu, eta tartean makiña bat gauza berri kontatzen dira, 
beste ebanjelioetan ez datozenak. Oietatik bat da gertaera au. 

Iteuen sendatzeak iru (edo lau) datoz ebanjelioetan. Bat, 
Betsaidako itsuarena: Markosek bakarrik dakar (Mk 8, 22). Ge-
ro Mateok dakar bi itsuren sendatze bat, zein tokitan gertatu 
zen eean gabe (Ikus Mt 9, 27). Exegeta batzuek uste dute sen-
datze au Jeriko inguruan gertaturiko berbera dela, Mateo berak 
beherago kontatzen diguna, alegia (Mt 20, 30). Jerikoko itsuen 
sendatze au iru sinoptikuek dakarte, baiña diferentzi bitxiekin. 
Markosek dakarrenez, itsu bat izan zan eendatua, itsu oni Barti-
meo zeritzaion, eta erritik irtetzean sendatu zuen Jesusek. Lu-
kasek, berriz, erritik irtetzean ez, baiña errian sartzerakoan ko-
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katzen du sendatze hori (Lk 18, 35). Eta Mateok, itsu baten or-
dez, bi aipatzen ditu, eta erritik irtetzean sendatu zituela dio. 
Ipi apa txiki oietan, agi danez, ebanjelistek ez dute ajola geiegi 
izan elkarrekin bat etortzeko. Bakoitzak ba du, gaiñera, bere 
joera, idazte moldea edo xede berezia. Lukasek beste iturri ba-
tetik artutako bi kontaera sartu ditu Jerikon, eta arrazoi orrega-
tik, bearbada, erri irteeran ez, baiña sarreran kokatu bear izan 
du. 

Mateok bi itsu aipatzen ditu, Markos eta Lukasek bat. Zer-
gatik desberdintasun au? Bearbada Mateok, sarri oi duen bezala, 
gai berdintsuak juntatu egin ditu emen. Esan nai dut: alako to-
ki batean itsu bat sendatu baldin bazuen, eta beste batean beste 
bat, bi gertaera oiek bana banaka kontatzen ez ibiltzeagatik, bi 
sendatu zituela esan, eta kito. Gaiaren antzari begiratuaz, Ma-
teok ba daki olako elkartzeak egiten. 

Gero dugu jaiotzatik iteu zenaren sendatze hura, Jerusa-
lenen, Siloeko iturrian gertatua. Au Joanek bakar bakarrik da-
kar (Jo 9, 1). 

Beraz, itsu-sendatze guztien iturburuak bi dira: Markos eta 
Joan. 

Gero ba dira iru gaiso, urrunetik sendatuak. Zer eritasun-
-mueta zen ez dakigu. Lehenbizikoa, euntariaren morroiaren een-
datzea: bai Mateok eta bai Lukasek ere ba dakarte. Dirudianez, 
Mateoren aramaitar testuan irakurtzen zan kontaera au. Biga-
rrena, Kanaango emakumearen sendatzea: bai Markosek eta bai 
Mateok ere ba dakar; ba dira diferentzi txiki batzuk kontakizu-
netan, baiña Markos jo diteke iturburutzat. Irugarrena Joanek 
bakarrik dakar: nola Galileako Kana-ra errege zerbitzari bat eto-
rri zen bere semearen alde erregutzera, ta abar (Jo 4, 46). Be-
raz, gisa ontako eendatzeen kontakizunek iru iturburu dituzte: 
lehenbizikoak Mateo aramaitarra, bigarrenak Markos, irugarre-
nak Joan. 
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Mutuen sendatzeak bi (edo iru) datoz. Bata, Mateok eta Lu-
kasek bakarrik dakarte (Mt 12, 22; Lk 11, 14); Mateok mutu 
eta itsua zela dio, Lukasek mutua bakarrik deitzen dio. Gorago, 
Mateok, Jesusen mirakuiluen alako zerrenda bat eskeintzen di-
gun tokian, mutu baten sendatzea aipatzen du, baiña emen ere 
askok uste dute gertaera bat bakarra dela, bi aldiz aipatua (au 
d'a Mt 9, 32 eta Mt 12, 22); lehenbiziko tokian aipatua xoilki, 
eta gero xehetasunekin eta luze xamar kontatua. Bestea da gor-
-mutuaren eendatzea, eta Markosek bakarrik dakar (Mk 7, 31). 
Beraz, mutuen sendatzeak bi dira: batak Markos du iturri, bes-
teak Mateo aramaitarra. 

Gogora dezagun berriz ere Jesusen erantzun famatu hura 
Bataiatzaillearen mandatariei: "Itsuak ikusi egiten dute, errenak 
ibilli,lepradunak garbitu, gorrak entzun" (Mt 11, 5). Eta arako 
beste esan hura: "Ai zu Korozain, ai zu Betsaida! Zuetan ainbat 
mirari egin izan balitz Tiron eta Sidonen, aspaldi egin izango 
zuketen penitentzi zurdaz eta errautsez" (Mt 11, 21). Argitasun 
eta aztarna guzti oien kontu artuaz, Jesueek bat bateko senda-
tzeak egin izan zituela, siñisgarria da oso (1). 

Markosen ebanjelioa eta Jesusen mirakuiluak 

Auzi ontan ba da beste zerbait, ajola aundikoa eta oargarria 
oso. Gorago, ebanjelioen sorreraz aritu giñanean, ikusi genduen 
zer zioten kondairako lekukotasun zaharrek Markosen ebanje-
lioari buruz: ebanjelio au Erroman egiña zela eta San Pedroren 
predikuetatik jasotako albisteez dagoela osatua. Eta ziñez, eban-
jelio ontako kontakizunek, bere begiekin gauzak ikusi dituen 
teetigu batenak dirudite. Ain dira bizi biziak eta xehetasun eta 
ipi apa xume-zeatzez ornituak! Orain, bada, Markos ez da izan 
Jesusen bizitzako egintzen testigu, baiña San Pedroren predi-
kuak artu baditu iturritzat, orduan dena argitzen eta konpreni-

(1) E. Dhanis, "De Miraculis et de Resurrectione Iesu". Romae 1965; 
11 or. 
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tzen da. Taylor jauna saiatu da Markosen ebanjelioa aztertzen, 
eta jaun onen iduriko, igarri eta berezi ditezke oraindik Pedro-
gandiko kontakizunak. Ortarako, jakiña, kontakizun bakoitzaren 
bere baitako egitura eta barne-doaiak ikertu bear dira. 

Taylor jaunaren iritziz, bada, Pedrogandik eldutako pasar-
teak onako auek lirake (beste askoren artean): Jairoren alaba 
piztu zenekoa, itxaso aserrearen baretzea, ogien lehenbiziko ugal-
tzea, olatuen gaiñean ibiltzea, kanaandar emakumearen alabaren 
sendatzea, emakume odol jarioaren sendatzea, gor-mutuaren sen-
datzea, ta abar (2). 

Kontakizunen egoeraz 

Onako beete oarpen au ere egin bearra dago. Mirakuiluzko 
gertaera oien kontaerak guganaiño pixka bat aldatuak eldu izan 
dira, bai aozko katekesiaren ondorioz, eta bai ebanjelista ba-
koitzaren idaztankera eta xede bereziaren egitez ere. Esate ba-
terako, Jairoren alabaren piztutzea kontatzen digutenean, Mar-
kos eta Lukas ez datoz bat Mateorekin. Markos eta Lukasek ara 
zer esaten diguten: Jairo, bere alaba azkenetan zegoenean, Je-
susgana etorri zela, eta lenbailen joateko eskatu ziola; Jesus ba 
zijoan Jairoren etxeruntz; baiña tartean emakume odol jarioa 
irten zitzaien bidera, osasun billa au ere, eta Jesus onekin iz-
ketan zebillen bitartean, mandatari bat etorri zan abisu au Jai-
rori ematera: "II da zure alaba, utzi zazu pakean Maisua, alpe-
rrik da-ta"... Mateok, berriz, tarteko zertzelada oiek moztu egi-
ten ditu, eta asieratik esaten dio Jairok Jesusi: "Nere alaba i! 
da, eta arren etorri zaitez" (Ikus Mt 9, 18; Mk 5, 22; Lk 8, 41). 
Agi denez, Mateok laburtzeagatik egin digu hori, eta egiaren 
arauaz jatorragoa ta zeatzagoa da beste bien kontaera. Eta ola-
ko aldeak eta aldaketak sarritxo ezagun dira ebanjelisten artean. 

(2) Taylor, The Gospel according to St. Mark, London 1955. Ikus 
Dhanis, o. cit., 19 or. 
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Itsuaren sendaketa eta mutuarena, dirudianez, bi aldiz kontatu 
izan ditu Mateok (Ikus Mt 9, 27; eta 20, 29; 9, 32 eta 12, 22). 

Olako deeberdintasunak eta zeaztasun gutxitxorekin esanda-
ko gauzak, ez dira mirestekoak. Ebanjelioak ez dira liburu zien-
tifiku batzuk. Katekesirako egiñak dira, eta gure salbamenduko 
kondaira eman nai digute. Jesusen egite arrigarriak kontatzen 
dizkigute, bai, baiña olako ipi apa eta zertzelada txatxarrei ja-
ramon geiegi egin gabe. Jesusek egin zuena muiñez leialki eta 
zintzoki azaltzen dute, baiña txikikeria oien ajola andirik gabe. 

Batzuetan, bi edo iru ebanjelistek gertaera berbera konta-
tzen digutelarik, zahar zaharrenak esaten ez duen mirari bern 
bat aurkitzen dugu geroago idatzi duena baitan. Adibidez, Ge-
tsemaniko baratzean Pedrok Malko zauritu zuela, hori lau eban-
jelistek kontatzen dute; Lukasek, ordea, beste zerbait geitzen du: 
Jesueek zauri hura sendatu egin zuela. Kritikuek, jakiña, Luka-
sen esan oni ez diote siñesterik ematen; arrazoi gabe, bearbada, 
baiña kondairatasun aldetik olako esaerak ez daudela besteak 
bezain sendo finkatuak, hori ere aitortu bear da. Beste kasu bat: 
Mateok dio, ez Jeeus bakarrik, baita San Pedro ere ibilli zela 
itxasoko olatuen gaiñean; Markosek eta Joanek, a'ldiz, Jesusen 
ibillera bakarrik gogoratzen dute. 

Baiña olako kasuak gutxi dira. Mirakuilurik geienak Mar-
kosek kontatzen ditu (eta arekin bat datoz beste bi sinoptikuak, 
Mateo eta Lukas); bat edo dago Mateok soilki dakarrena; bosi 
dira Lukasek bakarrik kontatuak, baiña berak jakiñarazten diz-
kigun aitzingibel eta une berezietan; eta bost, Joanek soilki da-
karzkianak, okaeio eta zertzelada berezi-berezietan auek ere. 

OARRAK IL-BERPIZTEEI BURUZ 

1 Jairoren alabarena 

Markosen kontakizuna da emen zahar kutsu andiena dauka-
na. Ba dira aieru eta zantzu batzuk kontakizun au San Pedro-
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gandik eldu dela uste izateko. Kafarnaumgo sinagoga buruetako 
batek Jairo zuela izena: xehetasun xume hori ez, da, noski, as-
matua. Gertaldia bi unetan bereiztea (aurrena bere alabarentzat 
osasun eske dator Jairo; gero, berriz, alaba il egin dela abisa-
tzen diote), hori ere itxuraz ez da gauza asmatua. Gaiñera, mira-
kuilua andiago eta arrigarriagoa biurtu nai izate ezkerotan, il 
zenetik eta berpiztu arte denbora edo bitarte geiago jartzea 
izango zan obe; baiña ez dute olakorik egin. Eta gero, kontaki-
zun guztia, ain dago ipi apa xehe eta txikiz ornitua! Jairo Jesu-
sengana etorri eta bein da berriz ari da arrenka eta otoitzka; 
Jesus abian jartzen da aren etxeruntz, eta gizatalde andia dijoa 
aren atzetik. Baiña ustegabean, emakume odoljarioa aurkezten 
da, eta kontakizun berri onekin bestearen aria eten egiten da. 
Seguru asko, au guztia onela kontatzen da, gauzak orrela gertatu 
zirelako. Jesus galdezka asten da: '"Nork ikuitu dit soiñekoa?" 
Eta ikasleek erantzuten diote: "Ikusten duzu jendea estutzen eta 
estutzen ari zaizula, eta 'Nork ikuitu dit' esango duzu ba?" Gero, 
neskaren eriotza abisatu zutenean, Jesusek diotsa aitari: "Ez bil-
durtu, siñistu uts utsik". Eta etxean sartzerakoan, iru bakarrik ar-
tu zituen berakin: Pedro, Joan eta Santiago, gaiñerakoak kan-
poan utzirik. Ikusten ditu ango negar, istillu eta aienak, eta esa-
ten die: "Ilda ez, baiña lo dago neskatxa". Eta parre egiten zio-
ten. Eldu zion eskutik neska illari, eta esaten dio: "Talita kum" 
(itz aramaitarrak). Eta neska zutitu eta ibiltzen asi zan. Gero 
beronen adiña esaten zaigu. Eta ondoren, ari jaten emateko eta 
gertatua iñori ez esateko agintzen die. 

Znbat zertzelada eta ipi apa xehe, zeatz, txiki, xumeak kon-
takizun bizi bizi onetan! Gauzak bere begiekin ikusi dituenak 
bakarrik egin oi ditu onelako kontakizunak. 

2 Naimgo gaztearen piztuera 

Gertaera au Lukasek bakar bakarrik dakar. Nondik jaso 
zuen ark? Ez dakigu. Berak izan zituen jakin-iturri berezi batzuk, 
eta ala ditu bere ebanjelioan besteek ez dakarzkiten zenbait ger-
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taera. Naim, Galileako errixka bat duzu, ezdeus eta mirriña, Tes-
tamentu Zaharrean sekula aipatzen ez dena (gaur ere zutik da-
go). Ain entzute gutxiko erri baten izena orrela gogoratzeak ere 
zerbait esan nai du. Gertaera au asmatua balitz, beste toki fama-
tuago batean kokatuko zutela dirudi. Beete xehetasun au ere ema-
ten digu ebanjelioak: gazte hura seme bakarra zuela amak, eta 
au alarguna zela. 

Mirakui'Iu onek ba du antz pixka bat Elias eta Eliseok egin-
dako beste batzuekin (Ikus I Rg 17, 17-24; 2 Rg 4, 29-37). Hori 
dela-ta, Lukasen kontakizun au Testamentu Zaharreko beste oien 
antzera ez ote den asmatua izango, esan izan da. Baiña alde ba-
tetik antz hori txikia da. Eta bestetik, zerbait frogatzekotan, antz 
orrek auxe bakarrik frogatuko luke: Lukasek, pasarte au idaz-
tean, beste paearte oiek izan zituela ispillutzat. Beste itz batzuez 
esateko: ango idazte moldea imitatu duela; baiña orrek ez du esan 
nai gertaera bera, kontatzen den gertaera, bere muiñean, asma-
tua denik. Idazte moldearen imitatze hori maiz gertatu izan da 
idazleen artean. Adibide bat jarri dezadan, or dugu Celano, Aita 
San Frantziskoren kondairagillea. Celanok, Aita San Frantzisko-
ren Bizitza kontatzerakoan, Biblia eta beste hagiografia liburuak 
imitatzen ditu, baiña gertaera jatorrak eta egiazkoak kontatzen 
dituelarik. San Frantziskok benetan egindako gauzak ematen diz-
kigu, baiña idaztankera, jazkera, beste liburu oietatik artutako 
gaiekin osatua da (3). 

3 Lazaroren piztuera 

Kritikuek ez dute mirakuilu au egiazkotzat artu nai, sinop-
tikuetan ez datorrelako. Baiña ixilletik ateratzen den frogantza, 
ba dakigu ustela gertatu oi dela anitzetan. Beste ebanjelistek ger-
taera au ixiltzen dutela ta beste gabe, arrazoi ote da au, olakorik 

(3) Ikus L. Sarasola, San Francisco de Asis, Madrid, 1929; Introduo 
cion, p. XLVIII. 
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gertatu ez zela esateko? Agian, gertaera hori ixillean uzteko ba 
zuten guk orain ezin asmatu dugun arrazoiren bat. 

Arrazoi bat susma diteke, bearbada ez guztiz txarra: iru «i-
noptikuek gauza gutxi sartu dute ebanjelioan Jerusalengo aldean 
igarotakorik; Lukasek izendatzen ditu, bai, Marta eta Maria, La-
zaroren arrebak (Lk 10, 38ss). Mateo eta Markos galilaitar utsak 
ditugu. Apostoluak eta 'lehenbiziko ikasleak ere eekualde arta-
koak ziran (Act 1, 11; 2, 7). Orregatik bearbada, katekesirako 
autatu zituzten egintzak ere Calileakoak dira geienbat. Judeako 
eskualdetik, berriz, gauza gutxi sartu dute, Jesusen Pasio eta Erio-
tzaren istorioaz landara. 

Bestalde, Lazaroren piztuerak iru gauza argitzen dizkigu. 
Mirakuilu au kendu ezkero, esplikazio onik gabe gelditzen diren 
iru gauza: 1 Jesusen sarrera oepetsua Jerusalenen. Mirakuilu onek 
Jesusi eman zion ospearekin esplikatzn da erramu igandeko go-
rasarre hura. 2 Jerusalengo erlijio-agintariek Jesus galtzeko artu 
zuten erabakia. Mirakui'lu orregatik frango jende Jesusgan siñie-
ten asia zan, eta bildurrak zeuden buruzagiak, matxinada kalte-
garriren bat ez ote zen sortuko, Mesiaren aitzakiz. 3 Eta azkenik, 
mirakuilu onek esplikatzn du Betanian Jesusi ukendu gozoekin 
egin zitzaion gantzuketa. Gertaera au, bai Mateok (26, 6ss) eta 
bai Markosek (14, 3ss) ere kontatzen dute, baiña Jesus gantzutu 
zuen emakumearen izena salatu gabe. Joanek ematen ditu zertze-
lada oiek eta esaten digu nola apari artan zeuden bai Lazaro eta 
bai onen bi arrebak ere, Marta eta Maria, alegia. Eskerronak era-
giñik, eralgi zuen Mariak ainbeste diru (Jo 12, 5). 

IZADIKO MIRAKUILUEN GAIÑEAN OARRAK 

1 Itxaso aserrearen baretzea 

Kontakizun onek ere gertaera bere begiz ikusi duenaren sei-
ñale guztiak dauzka, alajaiña! Asteko, pasarte au aurretik kon-
tatu diren gauzekin dago lbtua (Ikus Mk 4, 35). Jesus zegoen be-
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zalaxe artzen dute txalupan, ez zeraman ezer berarekin. Beste 
txalupa batzuek ere jarraitu zieten. Zer de'la ta sartzen dira emeu 
beste txalupa oiek, gero ezpaita geiago oien aipurik egiten? Du 
da gabe alaxe gertatu zirelako gauzak. Jesus lo dago txopako bu-
rurdi gaiñean (au zan, izan ere, kanpotarrari uzten zitzaion to-
kia). Ikasleek Jesusi esaten dizkioten itzak errespeto gutxirekin 
daude esanak. Jesus zutitu, eta aizeari (biziduna balitz bezala) 
keiñatu, eta itxasoari agindu egiten dio: "Ixo, ago ixillik..." 

2 Lenengo ogi ugaltzea 

Kontakizun au ere amaika zertzelada tipi eta konkretuz be-
te betea dago. Kontulariak toki artako gora beherak ezagutzen 
zituela bistan da (Ikue Mk 6, 30ss). Ikasleek Jesusi ematen dio-
ten erantzuna bizi bizia da eta lotsa gutxirekin esana. Gero esa-
ten digu nola jendea kuadrillatan partitu zen, eunka ta berrogei-
tamarka, eta belar berdearen gaiñean eseri zirela. Eta azkenik, 
denak apaldu zutenean, ogi zatiekin zenbat otarre bete ziren, eta 
an bildutako jende guztiaren kopurua ematen zaigu. 

3 Jesus itxasgaiñean ibilki 

Mirakuilu au ere, Markosek dakarren bezala, zertzelada 
konkretuz bete betea dator. Jesusek ikasleak beartu egiten ditu, 
au da, txalupara igo arazi eta beste aldera joateko agintzen die, 
bera lurrean gelditzen delarik. Agindu onen arrazoia Joanek ba-
karrik salatzen digu: Jesusek igarri egin zuen bera erregetzat ail-
txa naiezko asmotan zebiltza'la, eta asmo oiek galerazteko, jendea 
sakabanatu eta apostoluak itxasoz beste aldera bialdu zituen. Ba-
karrik gelditu zenean, mendira otoitz egitera joan zan. Bitartean, 
apostoluak an zebiltzan, itxas-erdian, aizearekin burrukan. Eta 
orra nun agertzen zaien Jesue ugiñen gaiñean ibilki, eta berai 
aurrea artzeko itxuran. Apostoluek, itxasgaiñean ibiltzen ikusi 
zutenean, iratxoren bat zelakoan, deadar egin zuten (Ikus Mk 
6, 47se). 
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Kontakizun onek eta ogi ugaltzearenak batasun bat osatzen 

dute Markosen ebanjelioan, biak elkarrekin lotuak daude. 

Biaramonean, itxasoaren beste aldean azaltzen da Jesus be-
re apostoluekin. Jendea arritu egin zan. Ba zekiten, ba, nola men-
dian gelditu zen, ta galdezka ari zitzaizkion: Rabbi, noiz etorri 
zera onera? (Jo 6, 25). 

4 Piku madarikatua 

Jesusen egintza au parabola bat bezala da. Testamentu Za-
harreko profetek maiz egiten zituzten sinboliku egintzak, zer-
bait adierazi naiezko obra arrigarri edo bitxiak, alegia. Israelgo 
erria, Jainkoari bear bezalako fruturik biurtzen ezpadio, zigortua 
izango da: au da Jeeusek pikuondoaren madarikazioarekin adie-
razi nai duena. 

"Urrengo egunean Betaniatik irten ziranean, gosea zeukan. 
Eta pikuondo bat ikusi zuan urrutian ostoekin. Bereganatu zan 
ia pikurik ete zeukan, eta ostoa besterik etzion arkitu bertara-
tutakoan: izan ere ez baizan pikuak izateko garaia. Eta itzegin 
eta esan zion: Gaurdanik ez dezala igandik iñork pikurik geiago 
jan" (Mk 11, 12ss). 

Au kontatu eta, Jerusalenen egun artan gertatuak dakarzki 
Markosek. Biaramon-goizean, lengo lekutik pasatu ziran, Beta-
niatik Jerusalenera berriz ere. Piku arbola zaiñetatik igartuta 
ikusten dute, eta Pedrok esaten dio Jeeusi: "Rabbi, ara: igartu 
egin da zuk madarikatu zenuan pikuondoa" (Mk 11, 20ss). 

Esan izan da, bai, au parabola uts bat izango zela, gero po-
liki poliki gertaera baten itxura artu duena. Folklorean olako al-
daketak gertatu oi dira. Kuestioa da ia emen aldaketa hori ger-
tatu ote den. Eta ain zuzen, Pedroren ateraldi onek asko esan 
nai du kondairatasunaren alde. Pedro izan baita Markosen iturri. 
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SENDAKETA BATZUEN GAIÑEAN OARRAK 

1 ltz-motelaren sendatzea 

Ba dira bi gaiso-sendatze, Marko3ek bakar bakarrik dakarz-
kianak: gor-mutuarena eta Beteaidako itsuarena. Biek dute zer-
bait berezi, bietan enplegatzen baitira alako sendabide edo erre-
medio batzuk. Ikus dezagun Iehenik gor-mutuarena (Mk 7, 31ss). 
(Mutua baiño geiago itz-motela, griegozko itzaren arauaz: mogi-
lalos). Markosek xehetasun askorekin kontatzen du gertaera au. 
Jesusek gaisoa bakarrean artu zuen, beatzak sartu zizkion bela-
rrietan, eta txistuarekin mingaiña ikutu zion; eta zerura begira-
tuaz, aiots bat egin, eta 'Effeta' eean zion, au da, ' ldiki ' . Eta 
batbatean idiki zitzaizkion belarriak eta mingaiña askatu, eta zu-
zen itz egiten zuen. 

2 Betsaidako itsuarena 

Au ere erritik kanpora eramaten du. Eta begietara txistua bo-
teaz eta eskuak ezarriaz, ezer ikusten al zuen galdetu zion. Eta 
itsuak, begiak jaso eta erantzun zuen: 'Gizonak ikusten ditut, ar-
bolak bezala ibiltzen'. Berriro eskuak begien gaiñean ezarri, eta 
zuzen ikusten asi zan. 

Ez Mateok eta ez Lukasek ez dituzte bi sendatze auek bereu 
ebanjelioetan sartu. Agian, kontaeraren errealiemu hori ez da 
izan aien gustokoa. Guretzat, berriz, izugarri ederrak eta balio 
tsuak dira. 

3 Kafarnaumgo elbarria 

Goitik behera, teillatutik alegia, jeixten dute gaisoa Jesusen 
aurrera (Ikus Mt 9, 2 eta beste bi sonoptikuen pasarte parale-
luak). Jesusek aurretik jakiñarazten du zertarako egingo duen 
mirakui'lua, au da, pekatuak parkatzeko eskubidea ba duela fro-
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gatzeko. Eskubide hori duela eeatean, ez duela biraorik esaten 
frogatzeko, alegia. Eta baita egin ere. 

DEABRU EGOZKETAK 

Ebanjelioetan makiña bat eri azaltzen zaigu etsaiak artuak 
baleude bezalaxe. Ez goaz emen auzi au arrotzera. Batzuetan 
ebanjelistak orduko usteen arauaz mintzo dira. Gaiñerakoan, ez 
dugu ahaztu bear, Eskritura Santuak irakasten duenez, gorpu-
tzeko miñek ba dutela Iokarri ezkutu bat pekatuarekin eta etsai 
deabruarekin. 

BUKAERA 

Pasarte auek (mirakuiluak kontatzen diren pasarteek) ba du-
te seriotasun bat oso oargarria. Kontakizunik geienek, gaiñera, 
Jesusen eean batean dute bukaera edo gaillurra. Jesusen esan ba-
tekin dute zer ikusi. Adibidez, euntariaren morroiaren senda-
tzea, ebanjelioan datorren bezala, zertara dijoa? Jesusek gizon 
orren fedeaz egin zuen abonua esatera. Kontakizun ark ementxe 
du bere gaillurra. Eta zerbait antzeko gertatzen da kanaandar 
emakumearen alabaren sendatzeakin. Itxaso aserrea baretu zue-
neko kontakizuna, zertara dijoa? Jesusek une artan fedeaz esan 
zuena ager araztera. Esan orrek toki apartekoa du ietorio ontan. 
Arrantza miraritsuak Jesusen itz ontan du gaillurra: "Emendifc 
aurrera gizonak arrapatuko dituzu" (Lk 5, 10). Eta larunbat egu-
nez egin zituen sendatzeak intenzio onekintxe daude kontatuak: 
farisaitarren formalismua Jesusek ez zuela ontzat ematen erakus-
teagatik. 

Mirakuilu oiek, gaiñera, ez dute ezer funtsgabeko edo ame 
tsezkorik. Maizenik erruki-egintzak dira, onginaiez egiñak. Aize-
-konturik eta espanturik gabe egiten dira, eta askotan mirakui-
luaren berria ez banatzeko agindua emanez, gaiñera. Mirakuiluen 
garranteia ere ez da itsu itsuan eta neurriz kanpo goraipatzen. 
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Aitzitik, Jesusek bein da berriz irakatsi du Bera eta Berak da-
karren deia mirakuiluak baiño ulerkaitzagoak direla eta hori uler-
tzen ipiñi bear dugula gure arreta. 

Jesusek bere buruaz emandako aitorrera aztertzean, zerbait 
esan genduen ebanjelioetako kontakizunei darien zahar kutsuaz. 
Arkaismu orren seiñale edo adibide batzuk ere an aipatu ziran. 
("Kristo" goitizena ebanjelioetan gutxi azaltzen da; ala ere, eban-
jelioak idatzi ziren garaian, berau zan izenik zabalduena; "Gi-
zaseme" goitizena, berriz, ebanjlioek arrunt erabiltzen dute, naiz 
ta auek idatzitako garaian izen au bazterturik egon; ta abar) (4). 
Egia da, are sinoptikuetan datozen esanetan ere, ba direla zen-
bait gauza katekesiaren premiei erantzuteagatik jarriak dirudi-
tenak; baiña, bere muiñean, sinoptikuetan azaltzen den kristolo-
gia eta erreinuaren predikazioak zahar kutsu aundia dute. Guk 
froga eta egizta dezakegun arkaismu onek auxe argitzen eta era-
kusten digu: ebanjelioetako tradizioaren sorreran leialtasun eta 
zeaztasun aundi batekin ibilli zirela. Eta hori ala bada, mira-
kuiluen puntu ontan ere berdin jokatuko zutela uste izateko da. 
Ba dakigu ebanjelioan datozen mirakuilu guztiak banan-banan 
argumentuekin sendotzea ez dela erraza. Batzuen alde argumen-
tu errutsuagoak atera ditezke; beste batzuk, berriz, zaillagoak di-
ra frogatzen. Baiña oro ar, eta dena ondo neurtuz, ontan ere 
ebanjelioetako tradizioa, zintzoa azaltzen zaigu. Beraz, seguru-
tzat jo dezakegu Jesusek mirakuiluak egin zituela (piztuera-mi-
rakuiluak, izadikoak eta sendatze klaeetakoak). Eta oien bidez, 
bere buruaz eman izan zuen aitorrera finkatu eta sendotu egin 
zuela (5). 

(4) Ikus gorago, 121 or. 
(5) Dhanis, o. cit., 34 or. 
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JESUSEN PIZTUERA (1) 

Jesus berpiztuaren auzia arrotzeko ordua dugu. Auzi premia-
tsua, premiatsurik bada. Izan ere, Piztuera da Jesusen frogan-
tza nagusia, beste frogantza guztien koroa eta gaillurra. Baiña gai 
zailla era berean, nahasia eta korapillateua. Nai ta naiez luze 
azaldu eta sakon zulatu bearrekoa. Izango al du irakurleak ego-
narri pixka bat ainbeste bide, bidexka, biurgune eta bidetxiorre-
tan barna gurekin etortzeko! 

Gauza bat da emen ezin ukatuzkoa: pazko-fedetik atera zue-
la krietau erlijioak asierako bere barne indar eta kemen hura. 
Fede orren indarrez zabaldu zan kristautasuna munduan. Au kon-
dairaren argitan froga ditekena da. Orain kontua da: nola etorri 
ziran kristauak Jesusen piztuera siñistera? Jesus benetan piztu ze-
lako eta gertaera onen egia jakiteko jakin-bideak izan zituztela-
ko ote? 

Hori erakustera joango dira emen esango direnak. Baiña ez 
gaitezen Iasterregi abia. Lehenik, zer nolako piztueraz ari ge-
ran esplikatu bearra baitago. 

Zer-nolako piztueraz ari geran 

Jesus illen artetik piztu zela esatean, ez dugu esan nai be-

(1) E. Dhanis, "De Miraculis et de Resurrectione Iesu", Romae 1965. 
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rriz ere lengo bizitze-moldera itzuli zela. Mundu barruan egiten 
den bezalako bizitza arrunt au Jesusek ez zuen geiago egin. Gi-
za bizitza oso ta egiazkoa egiteko piztu zan, hori bai, gorputz 
eta izpirituz osatutako bizikera egiteko, baiña ez gure mundu 
kaxkar ontako bizitza, mailla goragokoa baizik. Mundu ontako 
gizon erromeeak, bidaztiak, bere sentiduekin erdietsi dezaken 
bezalako bizikera hori, ez. Jesusen piztuera zeru-errikoa da, ba, 
eta ain zuzen, hori da teologuek "Resurrectio gloriosa" itzare-
kin adierazi nai dutena. Baiña Jesusen gorputz berpiztua, mundu 
behe ontakoa ez izanagatik, apostolu eta dizipuluen aurrean 
azaldu zan zenbait aldiz eta epe jakin baten barruan. Jesus ber-
biztuaren bizia goi-mailla batekoa dela, era askotara agiri da: 
nai duenean agertu, nai duenean alde (uste gabean, ate-leioak 
itxirik zeudela), ta abar. 

Guk erromesek ez dakigu gauza andirik gorputzaren egoera 
zerutar ortaz. Gure gorputzak, azken piztuera ondoan, alakoxeak 
izango dira, baiña gorputzen egoera hori orain guretzat miste-
rioz beterikako gauza da. San Paulok bereizkuntza oargarri bat 
egiten du griegozko bi itzekin: oraingo gure gorputz lurtar au 
psikikoa dela dio; an zeru-errian, berriz, pneunmtikoa izanen 
dela (1 Cor 15, 44). 

Zer da gorputz psikikoa? Gizon erromesaren bizi-moldeari 
dagokiona. Auxe da gizon eroriaren gorputza. Garaziazko izae-
ran bizi denarena ere alakoxea da. Jatorrizko pekatuan erori 
aurretik gizonak ba zeuzkan doai preternaturalak, baiña doai oiek 
ez zaizkigu geiago eman. Bai Ama Birjiñak eta bai Jesus ber-
berak ere, lurrean bizi zirenean, gurea bezalako gorputza zuten, 
gauza denetan ez arren. 

Gorputz pneumatikoa, aldiz, zer da? Zerutarren bizi mol-
deari, eta bereziki Jainkoaren ikusteari egokitua dagoen gorpu-
tza. Jainkoaren ikustea, bere izatez eta egitez, Jainkoari berari 
bakarrik dagokion gauza da, eta gure gorputza ezin ailtxa diteke 
ortaraiño, alako aldakuntza edo egokitze bat jasan gabe. Nola-
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koa izango den egoera berri hori, ordea, guk orain ezin antzik 
eman. 

Jesus, piztu zenetik, bizikera berri ortan aurkitzen zan. Bai-
ña badirudi zerura igo zen arte (Asensiora arte, alegia), ez zio-
la bere gorputzari loria oso osoa eman nai izan. Era ortara bein-
tzat obeki esplikatzen da Jesus berpiztuak agertzeetan egin zuen 
bizikera arrontera, apostoluekin jan eta edanez, ta abar (Act 10, 
41). Zerura igo ondoren, berriz, San Paulori agertu zitzaion, bai. 
baiña beste era batera. Zerura igo aurretik ere loria oso eta bete 
betea ba zeukala aitortu nai bada, Asensio aurreko agertzeetan 
loria hori pixka bat estaldu eta beheititu zuela esan bearko da. 

Piztueraren frogantza 

Jesusen piztuera, bere muiñean, misterio bat dugu. Baiña 
piztuera orrek seiñale edo ezaupide batzuk utzi zituen: illobia 
utsik aurkitzea, piztu-berriaren agertzeak, apostoluen fede eta 
predikuak, ta abar. Katoliko dotriñaren arauaz, seiñale oien bi-
dez egoki eta tajuz froga diteke piztueraren egia. Ezaupide oiek 
direla medio, piztuera kondairaren esparruko gertaera biurtzen 
zaigu. Beraz, froga diteken gauza da Kristoren piztuera. 

Orain, jakiña, zalantza-mueta guztiak uxatzeko moduko fro-
gantza bat ezaugarri oiek ezin eman dezakete. Baiña gertaera 
onen gaiñean ziurtasun sendo eta zientifikua erdiesteko arrazoi 
errutsuak eman, hori bai. 

Onako au ere eean bearra dago: alako gogo idikiera gabe 
misterioari buruz, alper alperrikakoa izango da gure frogantza-
-lan au. Jesus Jainkoaren Semea eta mandataria izan ditekela asie-
ratik ukatzen eta arbuiatzen baduzu, hipotesi hori asieratik baz-
tertzen edo zokoratzen baduzu, orduan, jakiña, alper alperrik 
ariko gera. Kristoren piztuera ulertzeko (bere misteriotasunaren 
barruan), giroa eta aitzingibelak kendu egiten dituzu, eta or-
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duan dena biurtzen zaizu tajugabeko, illun, ulertezin. Gorde de-
zagun, bada, arimako zabaltasun hori, ez dezagun atea itxi egia 
au onartzeko, baldin frogantza errutsuekin finkatulrik badator. 

Gorago ikusi genduen zer nolako aitorrera eman zuen Jesu-
sek bere buruaz eta mundura ekarri zuen zeregiñaz. Hori ere go-
goan euki bear da piztueraren ulergarritasuna atxemaiteko. 

Jesusen piztuerak ba du berez esanai bat oso argia, eta edo-
nork konpreni dezakena: Ark bere buruaz emandako aitorrera 
finkatzea. Izan ere, Jesus ziñez eta benetan piztu baldin bada, 
mirakuilu arrigarri onekin Ark eeanak eta egiflak finkaturik gel-
ditzen baitira. Piztuerak, alegia, egiztatu egiten du Kristoren 
aitorrera. Piztuera, zeruko zigilua bezala da, ba, Jainkoak Jesu-
sen obrari jarritako zigilua. Edo lehenbiziko kristau predikariek 
ziotenez, Jesus biraolari bezala epaitu eta kondenatua izan zan; 
orain, berriz, Jainkoak Jesus berpiztu baldin badu, berpizte orrek 
zer esan nai du? Epai hura urratua izan dela, eta Jesusen esanari 
arrazoia eman diola Jainkoak (Ikus Act 2, 36; 3, 13 eta beste to-
ki askotan). 

Beste signifikantza bat ere eman dio Kristoren berpizteati 
lehen denboretako predikazioak. Predikari zahar aientzat ber-
piztea zera da: Jesus zeruan errege ailtxatua izan delako ageri 
bat. Kristoren gurenda. Aitaren eskui aldean izan da eseria, aren 
aginte eta eskubide guztien partalier egiña. Bere baitatik ditu 
Jesusek eskubide eta doai oiek, aren gizatasuna jainkotasunare-
kin elkartua zegoen ezkero; baiña gure erospen lana burutu eta 
illen artetik berpiztu arte, ezin erabilli zitzakean eskubide oiek 
bete betean. Orain, berriz, bai, orain erregetza osoa eman izan 
zaio. 

Beste itz batzuez esateko, dizipuluak, Jesusen berpiztetik 
etorri ziran aren loriaren berri jakitera. Jeeusek berberak esana 
da sinedrioko epailarien aurrean: "Aurki ikusiko duzue Gizase-
mea Jainkoaren agintearen eskui-aldean eserita, eta zeruko lai-
ñoekin datorretla" (Mk 14, 16; Lk 22, 69; Mt 26, 64). 
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Guretzat, ordea, auzi onen gora behera guztia ontan datza: 
ia Jesusen piztuera gertatu ote den. Gertaera onen egia frogatze-
ra dijoa, beraz, emen esango dugun guztia. 

Frogantza onen etsaiak 

Emen ere bi muetako etsaiak ditu gure frogantzak (Jesusen 
mirakuiluetan bezalaxe): razionalistak alde batetik, eta fideistak 
bestetik. Fidei6ten artean protestante asko sartu bear dira: Je-
susen piztuera aitortzen dizute, illobia utsik aurkitu zela, Jesusen 
agertzeak gertatu zirela, ta abar; gauza guzti oiek, ordea, froga-
tzekoak ez, baiña siñistekoak lirake. Ezin froga ditezkenak di-
ra, eta gaiñera, oien frogatzeak siñiste uts garbia galerazi egingo 
luke. 

Razionalistek —esan bearrik ez dago-— gertaera au ukatu 
egiten dizute. Oientzat Jesusen berpizterik ez da gertatu, eta hori 
frogatzen astea txorakeria bat da. 

Teologu protestanteen artean ez dira gutxi razionalismuz 
kutsatuak agiri direnak. Baiña beste batzuek, katolikoen antzera, 
argumentuekin finkatzen dute Jesusen piztuera. 

Razionalistek, Jesusen berpiztea aitortzen ez dutenek, onako 
au dute esplikatu bearra: 1 Ebanjelioak idatzi baiño urte asko 
lehenago, Jesueen berpizteaz ari zan kristau predikazioa. Nondik 
izan zuen sorrera siñiskera onek? 2 Ebanjelioetan piztueraz min-
tzo diren pasarteei (batez ere illobia utsik aurkitu zela eta Je-
susen agertzeak kontatzen dituztenei) zer balio edo nolako in-
terpretazioa eman bear ote zaie? 

Siñiskera onen sorrera 

XVIII gn. mendean Reimar-ek bere teoria proposatu zuenr 
amarrukeria: emen ez dago besterik: apostoluek Jesusen gorputza 
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lapurtu egin zuten eta gero berpiztu zela esan: orra uete onen 
asiera eta oiñarria. (Egia esan, ebanjelioetan ere aurkitzen da 
esplikazio onen oiartzuna: Mt 28, 13-15). Oiñarri ondo xinplea, 
gezur borobil bat, asmazio bat, apropos, berariaz eta jakiñaren 
gaiñean mundua engaiñatzeko asmatua. Esp'likazio bori, ordea, 
gaur ez du iñork aintzat artzen. Ageri agerian baitago apostoluen 
eta lebenbiziko kristauen siñeste zintzoa. Aiek benetan siñisten 
zuten Kristo berpiztu zela. Hori ezin diteke dudan jarri . Nondik 
edo nola sortu zan siñiste au? Ain zuzen ere, apostoluen eta le-
henbiziko kristauen fedea esplikatzeko, onako bide auek propo-
eatu dira: 

a) Illobia utsik aurkitu zela: au litzake, razionalista ba-
tzuen iritzian, siñiskera onen azia, iturburua. Emendik asiko zan 
dena. Ez dakigu nola edo zergatik, baiña Jesusen illobia utsik aur-
kitu zan, eta ari albaiñu ortatik atera edo asmatu zan gero ma-
taza guztia: illen artetik piztu zela, apostoluei azaldu zitzaiela, 
ta abar. 

b) Baiña beste razionalista batzuek (oraintsukoak, gaiñe-
ra) ez dute uste illobiaren utsik aurkitze hori egia izan ditekea-
nik. Ebanjelioek esaten digute Jesusen gorputza illobi apain eta 
berri batean izan zela ezarria, baiña albiste au ere ez dute ain-
tzat artzen. Erromako soldaduek gorputza zuloren batera bota-
ko zuten. Orduan iñor ere ez zan ortaz ajolatu. Korrika ta arra-
paladan ibilli ziran, ba, gauzak egiten, larunbata txintxilika ze-
goelako (ostiraleko eguzkia sartzeaz asten baitzan larunbata), eta 
ala iñork ez zuen zeazki jakin zein tokitan gelditu zen Jesusen 
gorputza. Geroago, berriz, Jesusen agertzeak Galilean asi ziran 
(au ere razionalieten dogma bezala da: Jesusen agertzeak edo 
agertze-ustekoak Galilean bakarrik gertatu zirela), eta ordura-
ko Jesusen gorputza nun ote zen ez zegoen jakiterik. 

Beraz, ikuskizun batzuk, irudipenezko ikuskizun batzuk ger-
tatu zirela, hori bai egiatzat jotzen dute denek. Hori gabe ezpai-
tute uste siñeste onen sorrera esplika ditekeanik. Esplikazio on-
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tara jotzen dute, ba, gutxi asko, denek, illobia utsik aurkitze or-

tara baiño geiago. 

c) Baiña esplikazio hori berori ematean ere ez datoz bat. 
Batzuek eeaten dizute asiera-asieran auxe siñistu zutela kristauek: 
Jesus zeruan lorifikatua izan dela, an izan duela garaitia, eta bes-
terik ez. Berpiztu dela esatean, izpiritualki lorifikatua izan de-
la esan nai dute. Hori litzake pazko-fede zahar zaharrak siñistu 
zuena. Geroago, berriz, asierako fede uts garbi hori materiali-
zatu egin zan, astundu eta zatartu, eta illobia utsik aurkitu eta 
agertzeak gertatu zirelako ipuiak orduantxe asmatutakoak lirake. 
Eta ipui oiekin ikuskizunak geitu eta asierako fede zahar hura 
sendotu egin zan. 

Ebanjelioetako kontakizunen sorrera 

Illobia utsik aurkitu zela, batzuek egiatzat jotzen dute, beste 
batzuek ez. Jesusen agertzeak, ebanjelioetan (guztiz ere Lukasen 
eta Joanen) datozten bezala, egiazkoak direla, ez du, razionalis-
ten artean, iñortxok ere uste. Irudipenezko ikuskizunak ezpaiti-
ra taiu orretakoak izaten. Ebanjelioetako kontakizun auek siñes-
terik ez dutela merezi frogatzera enseiatzen dira. Batzuek (illo-
bia utsik aurkitua aitortzen ez dutenetako batzuek) esango dizu-
te San Paulok ez dakiala illobi uts orren berririk. Eta aeiera-asie-
rako pazko fedeak Jesusen berpiztea ez, baiña aren lorifikazioa 
siñistu zuela. Eta Jesusen agertze edo ikuskizunak (au ao batez 
diote razionalista denek) ez zirela Jerusalenen gerlatu, Galilea-
ko bazterrean baizik; ez pazko egunez, eta bai andik geroago. 

Jaun oien iritzian, ebanjelioetan bi tradizio berezien aztar-
nak nabari dira. Tradizio zahar zaharrak Gali'lean kokatzen di-
tu Jesusen agertzeak (tradizio au bakarrik izango Iitzake jato-
rra) . Besteak, berriz, Jerusalenen kokatzen ditu (tradizio au da 
Lukaeen eta Joanen ageri dena); baiña beste iturri onetatik ilki 
diren kontakizunek ez lukete siñesterik merezi. 
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Erdiko bidetik joan naiez-edo, Le Roy jaunak iritzi bitxi 
bat proposatu zuen. Jesus zeruan lorifikatua izandu zan, eta an-
dik alako telegrama bat bialdu zien bere dizipuluei: ots, ikus-
kizun batzuk, jatorrak eta zerutarrak, eta oietatik sortu zan apos-
toluen eta lehenbiziko kristauetan Jesus berpiztu zelako siñiske-
ra. Baiña Jeeusen gorputza ez zan ez piztu eta ez agertu ere (Le 
Roy jaunaren iritzian). 

Beste batzuek uste dute garai artako paganismutik artua de-
la siñiskera au. Izan ere ba ziran erlijio oietan jainko i'l eta ber-
piztuen mituak. Kristau fedeak dio "irugarren egunean" piztu ze-
la, eta ain zuzen, hori bera esaten da Osiris eta Attisen kul-
tuan, t.a. 

Frogatu bear direnak 

Oztopo eta objezio guzti oiek begien aurrean ditugula, gure 
arrazoiketa onako puntu nagusi auek ezartzera eta finkatzera 
joango da: Lehenbizi: Asiera asieratik kristauek zer eiñistu eta 
erakutsi zuten: Jesusen arima zeruan lorifikatua izan zela, ala 
aren gorputza benetan berpiztu zela? Bigarren: Illobia utsik aur-
kitu zelako tradizio hori zahar zaharra eta siñisgarria ote da? 
Irugarren: Egia ote da bi tradizio desberdin eta diferenteak dau-
dela Jesusen agertzeei buruz? Laugarren: Jesusen agertzeak iru-
dipenezko ikuskizunak edo begitazio utsak ote ziran? 

Esateko guztien partizioa 

Bost partetan edo zatitan egingo dugu esango diren guztien 
partitzea. Lehenbiziko partean dokumentuak aztertuko dira, au 
da, frogantza egiteko erabilli bear diren dokumentuak: beroien 
egoitza, nolakotasuna, t.a. — Bigarren partea illobia utsik aurki-
tze orren gaiñean izango da; zer dion ortaz San Paulok Korin-
tokoei egindako lehen kartan, eta zer dioten berebat Apostoluen 
Egiñek eta ebanjelioetako kontakizunek. — Irugarrenean Kristo 
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berpiztuaren agertzeak aztertuko ditugu, Korintokoei egindako 
kartaren araura. — Laugarrenean, hori bera egingo da, Aposto-
lun Egiñetan dauden itzaldi zahar zaharrak jakin-iturritzat artu-
rik. — Bostgarren partea, azkenik, ebanjelioetan datozten ager-
tze-kontakizunak aztertzeko izango da. 

LEHEN PARTEA 
DOKUMENTUEN EGOERA ETA NOLAKOTASUNA 

Ona emen zein diren maizenik erabilli bearko ditugun Tes-
tamentu Berriko pasarteak: 

1 San Paulok Korintokoei egindako lehen epistolak dakarren 
pazko fede aitorrera: 1 Cor 15, 1-11 (bereziki 3-5 ataltxoak). 

2 Apostoluen Egiñetan datozten kerigma-itzaldiak: San Pe-
drok Mendekoste egunean egiña (2, 22-36); San Pedrok tenpluan 
egindakoa (3, 12-26); San Pedrok Zesarean egindakoa (10, 34-
43); San Paulok Antiokian egin zuena (13, 16-41); eta azkenik, 
San Pedrok Sinedrioaren aurrean emandako bi aitorrera (4, 
8-12; 5, 29-32). 

3 Eta gero, jakiña, Jeeusen berpizteaz eta agertzeez lau 
ebanjelioek kontatzen diguten guztia. 

Oarra 

Gaia urratzen asi baiño lehen esan dezagun zeri deritzaion 
fedeko aitorrera, kerigma zeri, ta abar. 

Fedeko aitorrera diogunean, ara zer esan nai dugun: formu-
la jakin bat, laburra, tink ezarria, eta katekesiaren naiz kerigma-
ren muiña adierazten duena. Kerigma, berriz, siñisten ez dute-
nei egindako predikua da, berri ona aiei jakinarazteagatik. Ka-
tekesia, fededunei ematen zaien irakaste bat, pixka bat luze eta 
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zabalagoa. Biak, bai kerigma eta bai katekesia ere, tradizioaren 
parteak dira. Eta zer da tradizioa? Dotriña bat besteri ematea, ba-
tez ere aoz, tankera jakin batean, geienetan erritmu eta lelo eza-
gun batekin, oroimenari laguntzeko lagungarri batzuk enplegatuz. 

1 San Paulok dakarren fede aitorrera 

Ajola andiko pasarte au San Paulok Korintotarrei egindako 
lehen epistolan aurkitzen da, 15 gn. kapituluan, irugarren atal-
txotik bostgarrenera. 

Epistola au jatorra eta San Paulok egiña dela gaur denek 
aitortzen dute. 56-an edo 57 gn. urtean idatzia da. Paearte ontan 
Paulok korintotarrei zenbait urte lehenago emandako katekesia 
gogoratzen die. 50 gn. urte inguruan eman zien Paulok irakaste 
hura (Ikus Act 18, 11). Beraz, Jesusen berpiztea gertatu eta ogei 
urte geroago. 

Paulori berari kristau irakastea 36-an edo 37 gn. urtean 
eman zitzaion, Damaskon. Gero Jerusalenera joan zan, Pedro 
eta Santiago ("Jaunaren anaia") ikustera, 38 gn. urte inguruau 
(Ikus Gal 1, 18s; Act 9, 26-29). Gero 43 gn. urtean Antiokiako 
mixiolariek lankidetzat artu zuten. 49 gn. urtean berriz ere Je-
rusalenera etorri zan, emen bildu zen Konziliora, alegia (Act 15; 
Gal 2, 1-10), eta orduan Santiago, Kepa eta Joanekin egondu ze-
la eeaten digu (Gal 2, 9) . 

Pasartearen muiña. — Pazko gertaerak kontatzen asterakoan, 
ona emen Pauloren izkera modua: "Nik neronek errezibitu 
nuena, hori bera eskura eman nizuen" (1 Cor 15, 3). Izkera mol-
de onek zera adierazi nai du: dotriña bat besteri irakastea, aoz 
ao, tradizio bidez, baiña ez nolanai, tinko ezarritako esakera ba-
tzuekin baizik, rabinuek oi zuten bezala. Izan ere, au esan on-
doren, siñiskai-sorta baten itxura duen formula labur bat aipa-
tzen du. Formula ortan itz au azaltzen da: "amabiak", aposto-
luak izendatzeko. Paulok, ordea, ez du sekula esaldi hori era-
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biltzen, toki ontan izan ezik. (Hori da, dirudianez, bere burua 
ere apostolutzat jotzen zuelako, baiña bera ez zan amabieta-
koa). Eta azkenean itz oiekin bukatzen du: "Bai nik eta bai aiek 
(gaiñerako Apoetoluek) auxe irakasten dugu, eta zuek ere auxe 
siñistu izan duzue" (1 Cor 15, 11). 

Beraz, emen datorrena kristau tradizioaren muiña bezala da, 
apostolu guztiek berdintsuki irakasten duten dotriñaren guna. 
Eta zer dio dotriña orrek? Auxe: Kristo gure pekatuakgatik il ze-
la Eskritura Santuen arabera, illobiratua izan zela, irugarren egu-
nean piztu zela Eskritura Santuen arabera. Eta ondoren Kristo 
berpiztuaren agertze-sailla ematen zaigu. 

Dirudianez, 3 gn. bertsotik 5 gn.era datorren ataltxoa baka-
rrik da fede aitorrera edo tradizioaren formula zahar hori. Atal 
ortan onako gertaera auek aipatzen dira: eriotza, illobiratzea, 
piztuera eta agertze-saillaren asiera bakarrik. Izan ere, ataltxo 
ortako idaztankera "estilo indirecto" edo zearkakoan dago idatzia: 
Jesus il zela, illobiratua izan zela, piztu zela, ta abar. Gero, be-
rriz, beste agertzeak ez dira era ortara kontatzen, artez eta zu-
zen zuzenean baizik. 

2 Apostoluen Egiñetan datozten kerigma-
-itzaldi eta fedeko aitorrerak 

Ajola andikoak dira guretzat Apostoluen Egiñetan datozten 
sermoiak, San Pedro eta San Pauloren sermoiak, alegia. Oietan 
datorren dotriñak zahar kutsu andia du. Cerfaux jaunak esan 
duenez, Lukasek guztiz ondo beretakotu zuen kristau predika-
riek irakasten zutena, eta ala ongi eman zezaiguken prediku aien 
muiña. Buruz jakingo zituen Kerigmak aldarrikatzen zituen pun-
tu nagusiak. Eta sermoi oietan aipatzen diren Eskritura Saindu-
ko paearteak ere, Pedrok, Estebanek, Felipek eta Paulok beren 
itzaldietan aipatzen zituzten berberak direla, ziurtzat jo diteke. 
Lehenbiziko kristau predikarien teologia, apologetika eta berri-
ona proposatzeko moldea, sermoi auetan daukagu. Gorde dizki-
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gun formuletan ere kontatzaille zinlzo leiala azaltzen zaigu 
Lukas (2). 

3 Markosen ebanjelioko piztuera-kontakizunak 

Auzi larria dugu ebanjelio onen bukaerako zatiarekin (Mk 
16, 9-20). Azkeneko amabi bertso oietan Kristo berpiztuaren 
agertze sailla ematen da, oeo murritz eta laburzki. Baiña jato-
rra ote da zati au? Esan nai dugu: Markosek bere ebanjelioa ida-
tzi zuenean, atal hori ere idatzi ote zuen, ala geroago erantsia 
ote da? Kanonikua eta inspiratua dela zati hori ba dakigu, bai-
ña egillearen auzia ez da orrekin erabakitzen. Ba dira kodize 
zahar batzuk bukaera hori ez dakartenak, eta zati orren idaztan-
kerak eta muiñak berak ere dudarako bidea ipintzen du. 

Dirudianez, bukaera au geroago erantsia izan da. Ba dira 
pisu andiko arrazoiak ala uete izateko. 

Ona emen arrazoi oiek: Kodize batzuek ez dakarte bukaera 
hori, adibidez Vatikanuak eta Sinaitikuak. Beste kodize batzue-
tan beste bukaera bat dator, bukaera laburra deitzen zaiona. 
Beste batzuek bukaera luzea naiz laburra naierara dakarte. Eta 
azkenik, kodize askok bukaera luzea bakar bakarrik dakarte. 

Eliz idazle aspaldikoei galdetzen badiegu, orra zer dioten. 
Zesareako Eusebiok (IV gn. mendeko asieran) esaten digu kodi-
ze askok ez dakartela bukaera Iuzea, eta oietan ebanjelio au 
8 gn. bertsoakin bukatzen dela ("Eta bildurraren bildurrez ez 
zioten iñori ezer esan"). Hori gora behera, II gn. mendean Sau 
Justinok ezagutzen zuen bukaera luzea, eta bai Tazianok ere. Eta 
Elizako Guraeo askok bat ere zalantza gabe aipatzen dute. 

Eta zer dio kritika barrenkorrak? Onen iritzian, aztarna as-

(2) Cerfaux, Les Actes des Apotres, Paris 1954, p. 22; Dhanis, o. cit, 
p. 58. 
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ko nabari da zati orren jatortasunaren kontra. 8 gn. eta 9 gn. ber-
tsoen artean ez da lokarririk. 7 gn. bertsoan esandako itzen ara-
bera, Kristoren agertze batzuk kontatzekotan, Galilean gertatu-
takoak kontatu bear 'lirakela dirudi; baiña ez, Jerusalenen ger-
tatutako bi kontatzen zaizkigu. Maria Madalenaren aipamena, 
lehenbiziko aldiz egingo balitz bezala egiten da, baiña pixka bat 
goraxeago, Markosen ebanjelio ontan bertan, izan da aipatua 
(Mk 15, 47 eta 16, 1). Idazte moldea ere ez da Markosek oi duen 
gisakoa. Gauzak zeazki eta konkretuki kontatu oi ditu Markosek; 
emen, berriz, irakurleak beste nunbaitetik dakizkianak gogora-
tu besterik ez du egiten. Idaztankera ez da Markosena, beste iñun 
erabiltzen ez dituen itzak daude, ta abar. 

Oiek ola, ebanjelio au lehenbiziko aldiz idatzi zenean bu-
kaera au gabe idatzi zela uste dugu. Apostoluen garaiko aitorre-
ra da, ala ere, bukaera zati au. 

Baiña orduan, eta hori ala bada, zer nolako bukaera zuen 
Markosen ebanjelioak asieran? Batzuek uste izan dute lehenago 
beste bukaera molde bat izango zuela, eta bukaera hura ahaztu 
edo galdu egingo zela: hipotesi onek ez du, egia esan, abe sen-
dorik edo funtsezko arrazoirik bere alde, ezpaita olakoren arras-
torik gelditu. Uete izateko da, beraz, Markosek bere ebanjelioa 
8 gn. bertsoan bukatu zuela. Guri orain arrotz eta bitxi irudi-
tzen zaigu obra ola aurkeztea: ondo bukatu gabe edo borobildu 
gabe, alegia. Baiña berak idatzi zuenean ezin pentsa zezakean 
hori, beste ebanjeliorik ezagutzen ez zuen ezkero. Gero bai, Ma-
teo eta Lukaeen ebanjelioekin konparaturik, oien ondoan zerbait 
eskax eta motx gelditzen zan Markosena, eta ala erantsi zitzaion 
osagarri edo berretura hori, besteen antzera bukatua ager zedin. 

Eta zeiñek geitu zion eraskin au? Markosek berak, ala beste 
batek? Hori ere ziur ez dakigu. Izkera moldeak eta idaztanke-
rak ez du ematen Markosena denik. Atal orrek geroago, baiña 
naiko goiz, sartua dirudi. Eta bertan eeaten diren gauza guzti 
guztiak beste ebanjelioetatik artuak izan dira. 
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4 Mateoren ebanjelioko piztuera-kontakizunak 

Ebanjelio au griegora itzuli zenean (arameoz idatzi baitzeu 
lehenik), itzularila, dirudianez, Markosen ebanjelioaz baliatu 
zan. Gaiñerakoan, gauza asko ditu, Markosen ageri ez direnak. 
Adibidez, Jesusen illobiratzea ta abar kontatzekoan, berak baka-
rrik esaten digu soldaduak jarriak izan zirela illobian, eta Jesus 
emakumeei agertu zitzaiela. Eta gero agertze bat bakarra dakar, 
Galileako mendi batean gertatua. Baiña Mateok sarritxo egin oi 
duen bezala, agertze bakar ontan beste agertze askoren bilduma 
eta laburpena eman nai duela dirudi. Or eartzen ditu, adibidez, 
apostoluek asieran izandako zalantza eta duda-mudak (28, 17), 
Jesusek emandako azken mandatua eta betiereko laguntasunaren 
agintza. Orrela, alako egokitasun eta eder-taju batekin bukatzen 
du bere ebanjelioa. Agertze bat bakarra autatu du, ba, eta be-
ronen inguruan bildu ditu beste zenbait toki eta unetan gertatu-
tako gauzak. 

5 Lukasen ebanjelioko piztuera-kontakizunak 

Ebanjelio onen azken kapitulua eta Apostoluen Egiñen asie-
ra elkar jo ezkero, ara zer ikusten dugun: Ebanjelioan gauzak 
kontatzen dira Jesusen zerara igotzea pazko egun berean ger-
tatu balitz bezala. Egia, olakorik esan ez da esaten, baiña Jeeus 
apostoluei pazko egunez agertu, eta Betaniara joan, eta an ze-
rura igo zela esaten da (Lk 24, 50). Bi gertaera oien artean egun 
askoko bitartea igaro zenik ez da esaten (eta ez ukatzen ere, nos-
ki) . Gero, Apostoluen Egiñetan, esango digu 40 egunetan barna 
Jesus Apostoluei agertu zitzaiela, eta egun oien buraan gertatu 
zela zeruetara igotzea. 

Onako au ere nabari da ebanjelio ontan: Jesusen piztuerako 
kontagai guztiak egilleak Jeruealenen bildu dituela. Emen gerta-
tu baitzan Jesusen eriotza eta piztuera, eta emendik asiko da ala-
ber berri onaren zabaltzea. Orregatik, ebanjelioan asensioa aipa-
tu, bai, baiña onen eta pazko egunaren artean igarotako egunak 
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ixildu egiten dira; eta bitarte ortan apostoluak Galileara itzuli 
zirela ez da esaten. 

Bigarren liburuan (Apostoluen Egiñetan), egilleak lehenbi-
ziko liburua (ebanjelioa) gogoratzen digu, eta Jesusen zerura igo-
tzea kontatzen du Iuze xamar eta zeazki. Emen esaten du Jesusea 
agertzeak 40 egunez gertatu zirela. Espiritu Santua egun gutxi 
barru errezibituko dute'la gaztigatzen die Jeeusek, eta etorrera au 
Mendekoste egunean gertatzen da. Beraz, Pazko egunetik Mende-
kostera 50 egun igaro ziran. 

Dirudianez, Lukas, Markosen ebanjelioaz, edo, itxuren ara-
bera, Markosek erabillitako iturriaz, baliatu zan; baiña beste ja-
kin iturri franko ere izan zituen. Esate baterako, illobira joan 
ziren emakumeen artean Joana izendatzen du (beste ebanjelistek 
egiten ez dutena); Jesusen bizitza agerikoan ere egiten du ema-
kume onen aipamena (Lk 8, 3) : bearbada berau izandu zan xehe-
tasun edo albisteok eman zizkiona. 

Emausera zijoaztenen agertzea. — Kontakizun paregabeko 
au Lukaeena da soilki. Lukasen beraren biotza eta esku trebea 
salatzen zaizkigu bertan. Gertakari au kontatzean, Lukas ez ze-
goen katekesiaren formulez edo iñungo idatz iturriz katigatua. 
Baiña ez da uste bear kontaera au Lukasek oso osorik eta erabat 
asmatu duenik. Berak aitortu digunez (Lk 1, 3), gaiak arretaz 
ikasi eta aztertu ondoren idatzi baitu. 58 gn. urtean Jerusalenera 
etorri zan San Paulorekin batean, eta 60 gn. urtean irten zan Ze-
sareatik. Bien bitartean Jerusalenen eta Zesarean bizitu zan, di-
rudianez. Ez da, ba, arritzekoa bere ebanjelioan anitz gauza ba-
ditu bere bereak eta katekeei zaharrekoak ez direnak: adibidez, 
72 dizipuluena, Jesusi lagundu zioten emakumeena, Jesusen pa-
rabola batzuk, ta abar. Emausko kontaera onen muiña ere dizi-
pulu oietatik jasoko zuen seguru asko. Bearbada Kleofas orren-
gandik, izen da guzti aipatzen duen ezkero (24, 18) (3). 

(3) "Nul critique serieux, au courant des procedes de composition de 
l'evangeliste, ne pourra supposer qu'il ait cree de toutes pieces ces reeits. 
Luc n'invente pas" (J. Dupont, O.S.B., Les pelerins d'Emmaus, in Miscella-
nea biblica B. Ubagh, Montserrat 1953, p. 370. — Dhanis, o. cit., 67 or. 



286 AMALAUGARREN KAPITULUA 

Emausko dizipuluak Jerusalenera itzuli zirenean, an aurki-
tu zituzten apostoluak esaten: "Benetan biztu da Jauna eta Si-
moni agertu zaio" (Lk 24, 34). San Paulok ere, korintotarrei 
egindako karta ortan, gogoratzen du agertze au. Ango agertze 
saillean, berau —Pedrori egindako agertzea, alegia— dator le-
henik. 

Amaika apoetoluei egindako agertzea kontatzen du gero Lu-
kasek (Lk 24, 36-43). Au ere aipatzen du San Paulok korintota-
rren kartan (1 Cor 15, 5) . Eta Joanek ere bai, noski. 

Azkenik, Jesusen itz batzuk esan ondoren, Asensioa konta-
tzen digu oso labur eta murritz. Apostoluak, berriz, Jesus zeru-
ra igo ondoren, Jerusalenera itzultzen dira pozik baiño pozikago. 
Eta Tenpluan egoten ziran Jainkoa etengabe goratzen. Onela bu-
katzen da irugarren ebanjelioa. 

6 Asensioko kontaera Apostoluen Egiñetan 

Liburu ontan bakarrik aurkitzen dugu Jesusen zerura igo-
tzea pixka bat konkretuki eta luze xamar kontatua; ebanjelioaren 
bukaeran aipatu egiten baitu, kontatu baiño geiago. 

Nundik artu ote zuen San Lukaeek asensioaren kontaera au? 
Seguru asko, ororen tradiziotik, edo bearbada Jerusalengo eliza-
ren tradizio berezitik. 

Apostoluen Egiñak deritzaion liburu onek ba du asieran ala-
ko itzaurre bat, nola lehenago beste liburu bat egin izan duen ta 
abar esanez; eta liburu berriaren gaia aditzera eman bear zue-
nean, Jesusen asensioa kontatzen asten da. Ortik atera nai dute 
kritiku batzuek kontaera au ez dela Lukasek eskiribatua, eta bai 
geroago erantsia; interpolazio bat dela, alegia. Eta beste arra-
zoi au ere aipatzen dizute, hori frogatzeko: irugarren ebanjelioan 
Asensioa pazko egunean bertan gertatzen da; emen, berriz, Paz-
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ko egunetik Asensiora bitartean 40 eguneko tartea dago. Nola 
konpon ditezke elkarren artean bi gauza auek? 

Auzi au erabakitzeko, onako puntu auek euki bear dira 
kontuan. Kodize guzti guztiek dakarte liburu onen itzaurre eta 
asiera guk orain ezagutzen dugun taukeran. Guk dakigula, beti 
irakurri da ola liburu au. Interpolazioa frogatzeko ateratzen diren 
arrazoiak ez dira errutsuak. Liburu zaharraren gaia esan ondo-
ren berriarena ere esan bear zela? Bai, nai baduzu. Eta bere era-
ra esaten du. Asensioa kontatzean, Jesusen itz auek dakarzki: 
"Nere teetiguak izango zerate Jerusalenen, eta Judea osoan, ela 
Samarian, eta munduaren azkeneraiño" (Act 1, 8) . Liburu be-
rriaren gaia ez al dago emen aditzera emana? 

Ebanjelioan Lukasek Asensioa pazko egun berean gertatua 
bezala dakarrela? Itxuraz bai, a'Ia da. Baiña bearbada itxuraz 
bakarrik. Izan ere, Lukas, San Pauloren laguna izanik, nola egon-
go zan korintotarren kartan datozten agertzeen berri jakin gabe? 
Eta agertze oietako batzuk ez ziran gertatu Pazko egun berean. 
Beraz, San Lukasek bere ebanjelioan Jesusen agertzeak pazko 
egunean bukatzen baditu, hori da itxuraz, eta ebanjelioari eman 
nai izan dion egiturak ala eskatzen ziolako. Literario murrizte 
bat egin izan du, sarritan idazleei gertatzen zaien bezala. Baiña 
gero beste liburuan, Apostoluen Egiñetan, Jesusen agertzeak epe 
Iuzeagoan gertatu zirela esaten du. 

7 Joanen ebanjelioko piztuera kontakizunah 

San Joanen ebanje'Iioan bi bukaera edo azken daude. Bata, 
ogeigarren kapituluaren azkenean (Jo 20, 30-31); eta bestea, 
ogeita batgarren kapituluaren azkenean, au da, ebanjelio guztia-
ren akaberan (Jo 21, 24-25). Gaiñera, lehenbiziko bukaera 
Joanek berak egiña dirudi; bigarrenak, berriz (izketa moldeari 
bagagozkio), dizipuluren batek egiña ematen du , eta dizipulu 
taldearen izenean mintzo da. 
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Oiek ola badira, ogeita batgarren kapitulua eraskin bat be-
zala artu bear da. Baiña kapitulu au kodize denetan dator, eta 
Joanen ebanjelioa, betiere, lehenbizitik, kapitulu orrekin ezagu-
tu eta zabaldu da. Aitzingibel guztien kontu euki ondoren, ona 
emen zer pentsatzen duten auzi auetan trebe direnek: Egilleak 
—Joanek, alegia— bere dizipuluei (Efesoko elizako presbiteruei) 
utziko zien ebanjelioaren idazlana; auek argitara emango zuten 
(bearbada Joan il zenean), pixka bat orrazturik. Argitaratzaille 
oiek erantsiko zioten azken kapitulua, Joanek berak utzitako idaz-
ki batetik artuaz, eta bigarren bukaera presbiteru oiek berek jarria 
izango litzake (4). 

* * * 

Jesusen illobiratzea ta abar kontatzean, Joan pixka bat bere 
bidetik dabil. Beintzat, sinoptikuetan ez datozten xehetasunak da-
karzki. Eta igande goizean Jesusen illobian emakume bat baka-
rra aipatzen du: Maria Madalena. Baiña mintzatze moldetik ate-
ratzen da arekin batean beete zenbait ere ba zirela; gero, Apos 
toluekin itz egiterakoan, Madalenak plurala erabiltzen baitu: 
"Jauna illobitik ostu dute eta ez dakigu nun jarri duten" (Jo 
20, 2). 

Gero Joan berbera eta Pedro nola joan ziren illobia miatze-
ra kontatzen du; eta kontakizun ontan ba dira alako xehetasun 
batzuk, beretzat seguru asko gogoangarriak zirenak, eta gauzak 
bere begiekin ikusi dituen testigu batenak diruditenak. Igande 
goizean bi dizipulu illobira joan zirela, hori Lukasek ere jakiña-
razten digu Emausko ikasleen kontakizunean (Lk 24, 24). 

Pazko igande goizeko agertzea Maria Madalenari. — Konta-
kizun ontan Joan ez da sinoptikuen morroi edo jarraitzaille. Di~ 
rudianez, agertze au, eta Mateok itz gutxitan emakumeei gerta-
tu balitz bezala dakarrena, bat eta berbera dira. Uste onen ara-

(4) Vaganay, La finale du quatrieme evangile, in Revue Biblique, 1936, 
p. 512. Dhanis, o. cit., p. 72. 
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bera, Mateok "emakumeei" dionean, agertze hura emakume ba-
tekin gertatu zela aditu bear da: Maria Madalenakin, alegia, 
Joanek xeheki kontatzen digun bezala (Ikus Mt 28, 9 eta Jo 20, 
16se). Are sinoptikuetan ere sumatzen dira agertze onen aztar-
nak. Rabboni itza dator pasartean, beronen itzulpen da guzti. 
Seguru asko, Madalena bera izan da kontakizun onen iturri. 

Pazko eguneko agertzea apostoluei (Jo 20, 19-22). — Pasar-
te onek ba du antza Lukasek dakarrenakin, baiña ontan ere Joan 
bere bideari jarraitzen zaio. 

Apostoluei, Tomvas barne delarik, egindako agertzea (Jo 20, 
21-28). — Kontakizun au berria da, beste iturrietan ez datorre-
na. Ala ere, sinoptikuetan maiz esaten zaigu apostoluak siñisgo-
gorrak izan zirela. Ez zan Tomas bakarrik izango, noski, baiña 
gauza hori ainbeste aldiz aipatzen denean, ba dirudi gertaeraren 
bat izandu zela naiko nabarmena siñisgogortasun orri buruz, eta 
ain zuzen, hori da Joanek kontatu diguna. Lukasek ere ba dakar 
zauriak erakutsi eta bere gorputza ikutzeko agindu ziela Jesus-
ek. Emen ere, bearbada, Lukasek, era ortara, ezer zeaztu gabe 
mintzo denean, Tomasekin gertatua du gogoan. Egia da Lukasek 
agertze hura pazko egunean berean gertatu balitz bezala daka-
rrela; Joanek, aldiz, bi agertze bereizten ditu, apostoluei egi-
fiak: bata pazko egunean eta bestea urrengo igandean. Baiña Lu-
kasek bat bakarra kontatzea erabaki duen ezkero, beronetan ear-
tu ditu bestean gertaturiko zertzelada batzuk. 

Tiberiasko itxasertzean gertatua (Jo 21, 1-23). — Agertze 
au Galilean gertatu zan. Eskualde ontan gertatutako agertzeen 
berriak, edo oiartzunak beintzat, beste iturrietan ere nabari dira. 

Joanen beraren gomuta izango zan pasarte onen iturburua. 
Ba ditu xehetasun batzuk naiko salatariak, hori uste izateko. Esa-
te baterako, mintzatze moldetik onako au ateratzen da: Pedro eta 
Joanen artean ba zela adiskidetasun mami bat; eta ziñez, lauga-
rren ebanjelioan ba dira adiskidetasun orren seiñaleak. Pasartean 
ba da arako beste xehetasun hura: "Jesusek maite zuen ikasle arek" 
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Pedrori esan ziola: "Jauna duk". Xehetasun oiek gogoratzea, eta 
batez ere eskiribatzea, nori bururatuko zitzaion Joani berari ez 
pada? Ala ere, —gorago ere esan genduen—, geigarri bat beza-
la dator kapitulu au ebanjelioan, eta idaztankeran, dirudianez, 
ezagun da beste eskuren baten ikutua. 

BIGARREN PARTEA 
ILLOBIA UTSIK 

1 San Pauloren fede-aitorreran ( 1 Cor 15 , 3-4) 

a) Eriotza. — San Paulok, arako fede aitorrera artan, paz-
ko gertakizunen muiña gogoratzen digu, kri6tau tradizio zaharre-
tik artuaz. Eta lehenik eriotza aipatzen da: Kristo gure peka-
tuakgatik il zela Eskrituren arabera. 

II ote zan Jesus benetan, ala itxuraz bakarrik? Euntariak eta 
soldaduek ez zuten utziko gorputza gurutzetik eraaxten, illik ze-
goela ageri ezbalitz. Joanek esaten digu, gaiñera, euntariak, illik 
zegoelako ezaugarritzat, lanzakin saietsa zulatu ziola (J. 19, 33-37). 

Kritiku batzuek uste izan dute, bai, Jesus ez zela benetan il, 
gurutzean denbora gutxi egin zuela-ta. Baiña ba ote dakite oiek 
zer moduzkoa izandu zen Jesusen flajelazioa? Eta ez al dakigu 
Ebanjeliotik Zireneko Simonen laguntza bear izan zuela, guru-
tzea ezin jasanez zebillelako? (Mk 15, 21). Gaiñerakoan, U6te 
onekin piztueraren mirakuilua desegin nai izatea, txorakeria da. 
Jesus ez baitzan apostoluengana biurtu erdi illik eta guztia bea-
rrean dagoen gaixo zauritu baten itxuran. Jauna bezala azaldu zi-
tzaien bere Jauntasun osoan, ospez eta dirdaiez beteriko bizitza 
berri batekin. 

b) Illobiratzea. — Fede aitorrera orrek berak ara zer dion 
gero: "ta illobiratua izan zela" (1 Cor 15, 4) . Griegoz, "etafe". 
Itz au egokia da hori adierazteko: gorputzaren illobian ezartzea 
adierazteko, alegia. Apostoluen Egiñetan argi eta garbi esaten du 
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au San Paulok, kerigma-itzaldi batean: "Gurutzetik eraatxiaz, illo-
bian ezarri zuten" (Act 13, 29). 

Hori ere zenbait kritikuk ukatu nai izan dute: oien iritzian, 
Jesusen gorputza soldaduek zuloren batera botako zuten. Baiña 
ara zer eskubide aitortzen zen erromatarren legean: "Justizia-
tuen gorputzak norbaitzuk eska balitzate illobiratuak izateko, 
eman bekizkie" (Digesto 48, 24). Eta Augustoren garaian oitur.i 
au zabaldurik zegoen gutxi asko. Egia da Jesus ez zela Erroma-
ko erritasunaren jabe, eta gizartean alako kargu ospetsurik euki-
takoa ere ez, baiña lau ebanjelioek esaten digute aren gorputza 
eskatu zuena ez zela nornai: Arimateako Jose, Sinedrioko gizo-
na. Baimen hori eskatzeko, ausartki jokatu zuela esaten du, gai-
flera, Markosek (Mk 15, 43). Eta Pilatosek baimen hori eman 
egin zion. 

Ez dezagun beste au ere ahaztu: Mateoren ebanjelioa idatzi 
zen garaian, juduek zera esaten zutela: "Oiek •—Jesusen dizipu-
luek— gorputza illobitik ostu egin dute, eta gero berpiztu dela 
esan" (Mt 28, 12-15). Orrek, gutxinaz, au esan nai du: Jesus 
toki jakin eta ezagun batean eortzia izana, etsaiek berek ez zu-
tela eziñezkotzat jotzen. 

Beste batzuek uete dute larunbateko atsedena txintxilika ze-
goelako, ez zela astirik Jesusen gorpua ukenduekin gantzutu eta 
illobi batera eramateko. Beraz, aren adiskideek azkar eta presa-
ka ibilli bear izan zuten eta gorpuari edozein tokitan lur eman-
go zioten. Baiña iru ordu gutxi gora behera izandu ziran Jesus 
il eta eguzkia sartu arte; eta ukenduak erosiak eta Pilatosen bai-
mena aurretik eskatua bazegoen, ba zan aski denbora Jesueen 
eorzketa lan oiek guztiak egiteko. Gaiñera, San Joanek dionez, 
Jesusen illobia oso urbil zegoen gurutziltzatua izan zen lekutik 
(Jo 19, 41). Eta gauza jakiña da nolako xehetasun zeatzak eman 
oi dituen San Joanek Jerusalengo beste toki batzuen gaiñean. 

Jesusen gorputza, bada, adiskideek illobi batean ezarri zu-
tela lau ebanjelioek ao batez kontatzen digute, eta oiek diotena 
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lehenagotik katekesian irakasten zenaren oiartzuna baizik ez da; 
eta aeierako katekesi hori San Paulok gorde digu Korintotarren 
kartako pasarte ortan. "Eta illobiratua izan zela": San Paulok 
gorde dizkigun itz oien azpian, ebanjelioek dakarten bezalako 
eorzketa datza, agi denez. 

Arimateako Jose: ona emen lau ebanjelioek ao batez ema-
ten diguten izen bat, berau izandu baitzan Jesusen illobiratze 
lan ontan gaillurtu zena. Ebanjelioetako tradizioa sortu zen ga-
raian gauza erraza zan jaun onen berri jakitea. 

Jesusen gorputza adiskideek ez, baiña etsaiek illobiratu zu-
tela esateko, beste pasarte edo leku batera jotzen dute batzuek: 
Act 13, 29. San Pauloren beraren itzaldi batera, alegia. Baiña 
pasarte hori laburpen bat bezala da, eta ara zer dion: Jerusalen-
goek Jeeus il eta gero gurutzetik eraatxi, eta illobian jarri zute-
la. Ondo begiratzen badugu, ordea, mintzatze molde au ez di-
joa beste pasartearen kontra, naiz ta gauzak mordoan eta la-
burzki esanak egon. Izan ere, Jerusalengoek —Jesueen etsaiek, 
alegia— eskatu zioten Pilatosi gorputzak andik lenbailen kentze-
ko (Jo 19, 31). Denbora berean Arimateako Josek baimena eska-
tu zuen Jesusen gorputza bere illobian jartzeko, eta bi eske oien 
arauaz egin ziran gauzak. 

Antziñako fede aitorrera ortan Jeeusen illobiratzea orrela ai-
patzen denean eta orren ajola andia ematen zaionean, zerbaite-
gatik da. Illobi hori gero utsik aurkitu zelako, noski. 

c) Piztuera. — Korintotarren kartako fede aitorreran ara 
zer dion gero San Paulok: "eta piztu egin zela" (5 gn. ataltxoa). 
"Piztu" itz onekin zer esan nai ote du, presiski? Griegoz, "ege-
gertai". Itz onek piztuera adierazi nai du, ildako gizona berriz 
ere bizi izatera etortzea (naiz ta gorputza beste egoitza berri ba-
tean egon). Fariseuek, dakigunez, azken egunean ildako guztiak 
berriz piztuko direla siñisten zuten; eta saduzeuek ez zuten siñis-
kera hori. Paulo bat zetorren ontan fariseuekin (Act 23, 6) . Piz-
tuera ortaz mintzatu zan San Paulo Atenasen (Act 17, 18es). 
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Izan ere, giza arimaren illezkortasuna griegoek egiatzat jo-
tzen zuten; baiña atzen egunean ildako guztiak piztuko direla, 
hori ez, arrotz eta bitxi egiten zitzaien pentsakera hori. Paulori 
ez zioten entzun nai izan Atenaskoek, ortaz mintzatu zitzaienean; 
eta Korintoko elizan ere dudak sortu ziran dogma onen kontra 
(1 Cor 15, 12). Eta ain zuzen, egia auxe finkatzera dijoa San 
Pauloren arrazoiketa guztia 15 gn. kapituluan. San Paulorentzat, 
Kristoren piztuera eta ildako guztien piztuera, bi biek dute el-
karrekin zer ikusi. Korintokoek Kristoren piztueran siñisten dute. 
Kristautu ziren bezain laster egia hori, fedearen oiñarri bezala 
errezibitu baitzuten. Nola, bada, asi dira batzuk ildakoen piz-
tuera ukatzen, edo dudan jartzen? Ildakoak piztuko ezpadira, 
orduan Kristo ere ez zan piztu... 

Agi denez, bi gertaera auek mueta edo izate berekoak dira 
San Paulorentzat. Ildakoen piztuerak zera eean nai du: egunen 
batean, il diren guztiak, gorputz eta aragiz jantzirik berriz piz-
tuko direla. Eta Kristoren piztuera esatean ere, hori bera esan 
nai da; gorputz-aragiz jantzirik piztu zela, alegia. 

Korintotarren kartako 15 gn. kapitulu ortan ildakoen piz-
tuera au zer moduzkoa izango den esplikatzen diardu. Gorputz 
berpiztua —dio—, berria izango da. Zuk alea botatzen duzu lu-
rrera, ale hura an usteldu egiten da, baiña ale artatik gero landare 
bat sortzen zaizu. Gure giza gorputza ere lurrean ustelduko da, 
baiña gorputz berria erneko da gero andik. Guk orain ezagutzen 
dugun bizi moldeari dagokion gorputza, eta orduan izango dugu-
na, ez dira guztiz berdiñak izango. Gorputz "psikikoa" deitzen 
dio San Paulok oraingo gure gorputz oni, eta "pneumatikoa" ge-
rokoari. Orrek esan nai du, noski, beste doai batzuekin eta bes-
te egoera batean aurkituko dela orduan giza-gorputza. Baiña al-
daketa oiek gora behera, gorputza izango da piztuko dena. Kris-
toren piztuera dionean ere, San Paulok ez du esan nai xoilki aren 
arima lorifikatua izan zela. Gorputza, Jesusen gorputza, illen ar-
tetik piztu zela: hori da, bai San Paulok eta bai pazko fede aito-
rrera zaharrak irakasten diguna. 
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d) Irugarren egunean. — Adi dezagun, aurrera ere, fede 
aitorrera zahar orrek diona: "Eta irugarren egunean piztu zela 
Eskrituren arabera" (4 gn. ataltxoan). Zer da "Eskrituren ara-
bera" eta zer da "irugarren egunean"? 

Eskrituren arabera. — Eskriturak zertarako aipatzen dira 
emen: irugarren egunean piztu bear zuela frogatzeko, ala piztuera 
bera eta xoilla frogatzeko? Dirudianez, azkeneko au frogatzeko 
bakarrik. Izan ere, orduko itzaldi eta idazkietan maiztxo aipatzen 
dira Testamentu Zaharreko pasarte batzuk, eta onako asmo one-
kin aipatu ere: Jesusen piztuera zeruak aitzinetik agindua zuela 
frogatzeko; baiña ez da aipatzen pasarte bat bakarra ere, iruga-
rren eguneko ipi apa hori frogatzeko. 

Ara zein diren Testamentu Zaharreko pasarteak (Jeeusen 
piztuerakin zer ikusi dutelako Testamentu Berrian aipatzen di-
renak): Ps 110, 1: Jaunak esan zion nere Jaunari: Eseri zaitez 
nere eskubian (Kristo bere piztueran errege ailtxatua izan dela: 
hori frogatzeko aipatzen da pasarte au). — Ps 2, 7: Ene seme 
zaitut zu, neronek gaur sortua zaitut. — Ps 118, 22-24: Etxe-egi-
lleek zokoratutako arria, orra giltzarri biurtu. — Eta azkenik, 
Ps 16, 10: Ez duzu nere arima illobian lagako, eta ez duzu utzi-
ko zure santuak uste-ldura ikus dezan. 

Irugarren eguneko ipi apari buruz Jonasen gertaera aipatzen 
du Jesusek berak: Jonas iru egunez eta iru gauez arraiaren sabe-
lean egon zen bezala, ala Giza Semeak ere iru egun eta iru gau 
egin bearko ditu lurraren sabelean (Mt 12, 40). Ortaz kanpora, 
Testamentu Berrian ez da Eekrituretako pasarterik aipatzen zer-
tzelada edo zeaztasun hori Eskrituretatik frogatzeko. 

Izan ere, xehetasun hori ezin atera ziteken Eskrituretatik 
bakarrik. Jonasen istorioa zeiñek artuko zuen piztueraren irudi-
tzat? Ortarako, bietatik bat: edo aldez aurretik jakin bear zan 
irugarren egunean piztuko zela (eta ala aipatzen zuen Jesusek 
pasarte au), edo beetela, Jesus iru egunen ondoan piztu zela, bes-
te nunbaitetik jakin bearra zegoen. 
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Testamentu Zaharreko pasarte oiek Apostoluen itzaldietan 
badatoz, orrek ez du esan nai ortik ikasi dutela oiek Jesusen piz-
tuera. Ez. Pasarte oietatik piztueraren esanaia, signifikantza, ate-
ratzen dute. Baiña piztuera bera gertaera bat bezala proposatzen 
dute, beren buruak ipiñiaz, gaiñera, gertaera orren testigutzat. 
Cauza bera esan diteke irugarren eguneko zeaztasun ortaz ere: 
ala gertatu zela, alegia. Eta ala gertatu zela jakin ondoren, Ee-
kritura Santuan billa zitezkean bearbada pasarte batzuk, orrekin 
zer ikusiren bat daukatenak, baiña pasarte oiek ez lirake izango si-
ñiste orren iturria. Esate baterako, Oseasen pasartea (Os 6, 2) . 

Irugarren egunean. — Irugarren egunean piztua. Irugarren 
eguneko zertzelada au ez ote da jentillen erlijio eta misterioetatik 
aldatua? Etniko kristauen elizetan izan balu 6orrera xehetasun 
orrek, posibletzat eman zitekean hori; baiña fede aitorrera zahar 
zaharrari dagokion gauza da, katekesiaren muiñean aurkitzen 
dena. 

Illobia utsik aurkitzea. — San Paulok aipatzen duen fede ai-
torrera ortan illobia utsik aurkitu zela ez da, noski, artez eta itz 
garbiz esaten, baiña bai zearka adierazten. Izan ere, irugarren 
eguneko zertzelada hori zer dela ta jarri zan? Gauzak ala gertatu 
zirela zekitelako. Gauzak, ordea, bi eratara gerta zitezkean: 1 illo-
bia utsik aurkitu zan, eta aurkitze orren ondoren Jesusen ager-
tzeak gertatu ziran. 2 Jesusen agertzea irugarren egunean izandu 
zela. Aurreneko kontuan, bistan da, San Pauloren pasarteak illo-
biaren uteik aurkitzea berekin dakar; baiña baita gauzak biga-
rren eratara gertatu baziran ere. Izan ere, irugarren eguneko 
agertzea Jerusalenen izango zan; eta agertze hori gertatu ondo-
ren, illobia utsik ote zegoen ikusi eta frogatzera joango ziran. 

Kritikuen artean dogma bezala zabaldurik dago onako ipui 
au: Jesusen dizipuluek, Maisua Getsemaniko baratzean preeo ar-
tua izan zenean, Galileara iges egin zutela, eta gero an, Galileau 
(Jerusalendik oso urruti) gertatu zirela Jesusen agertzeak (ustez-
ko agertzeak, noeki). Baiña Getsemaniko gau artan apostoluek 
Galileara iges egin zutela, nondik ateratzen dute? Iñundik ere ez. 
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Ipui bat, leyenda bat besterik ez da, oiek asmatua. Pedrok gau 
artan bertan, Jerusalenen, Maisua ukatu zuen, Joan gurutze on-
doan gertatu zan. Labur: Apostoluak Jesusen piztuera arte Jeru-
salenen egon zirela, lau ebanjelioetatik garbi ateratzen da. 

"Irugarren egunean" ala "iru egunen buruan?" •— Bi esakera 
molde aurkitzen ditugu Testamentu Berrian: "irugarren egunean" 
eta "iru egunen buruan", baiña gauza bera esan nai dute, eta 
mintzatze molde au Bibliako beste zenbait lekutan ere nabari 
da. Jesus ostiralez il zan, eta igandez piztu. Ostirala, larunbata 
eta igandea kontatuz, orra iru egun. Gaiñerakoan, bi mintzatze 
molde oiek gauza bera esan nai dute. Semitismu bat da. 

2 Apostoluen Egiñetan 

San Pedro eta San Pauloren sermoietan bi aldiz beintzat ai-
patzen da Testamentu Zaharreko pasarte bat, Jesusn piztuera ar-
gitu edo azaldu naiez. Ikus Act 2, 27; 13, 35. Pasarte hori Sal-
muetatik dago artua (Ps 16, 27). Ona emen pasartea: "Ez duzu 
lagako nere bizitza illobian, eta ez duzu utziko zure santuak us-
teldura ikue dezan". Pasarte onen aipatzeak, zer esan nai ote du? 
Kristau kerigma zahar zaharrak ez zuela beste piztuerarik eza-
gutzen, illobia utsik aurkitzetik datorrena baiño. 

Kristau predikari zaharrek auxe oiukatzen dute: Jesusen gor-
putzak ez duela usteldura ikusi, eta piztu egin dela. Nola esan 
zezaketen au? Jesus illobi jakin batean eortzia izan zan. Illobi 
hori utsik gertatu zela, gauza ezaguna eta frogatua zan. Bestela 
ez ziran ausartuko hori eeatera. Bestela, etsaiak, eta bai adiski-
deek ere, illobira jo besterik ez zeukaten, prediku aiek gezurta-
tzeko. 

San Pedrok, Mendekoste eguneko predikuan, geiago egiten 
du oraindik (Ikue Act 2, 29): konparazio bat jartzen du David eta 
Jesusen artean: "Davidek (dio San Pedrok) ezin esan zezaken au 
bere buruagatik: 'ez duzu utziko zure santuak usteldura ikus de-
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zan'. Izan ere, Daviden illobia ementxe baitago gaur artio. Da-
videk, bada, Jesusena aurrez ikusita esan zuen hori..." Zer da au, 
Je6usen illobia utsik zegoela eta denek hori ba zekitela aitortzea 
baizik? 

San Pauloren fedeko aitorreran eta Apostoluen Egiñetan da-
tozten prediku zahar zaharretan ez da ez itz argiz eta garbiz esa-
ten, Ebanjelioetan bezala, illobia utsik aurkitu zela: hori ala da. 
Baiña ortik atera nai baldin baduzu zertzelada hori ez dela za-
har zaharra eta bai geroagoko asmazio bat, ortan oker zaude. 
Izan ere prediku oiek laburpen murritz batzuk besterik ez dira, 
eta laburpen oietan agertze batzuk aipatzen dira bakarrik. Kris-
toren piztuera frogatzeko, agertzeetatik ateratzen da argumentu 
nagusia. Illobia utsik aurkitzea, berez, bada ezpadakoa zan, eta 
orregatik, noski, laburpen murritz oietan ez da ortaz deus esaten. 

3 Ebanjelioetan 

Gorago ikusi den bezala, illobia utsik aurkitu izan zela ka-
tekesi zahar zaharrak kontatzen zuen. Eta ebanjelio einoptikuak 
tradizio onetatik ilkiak dira. Beraz, ortaz kontatzen dutena, ma-
miz beintzat, tradizio zaharretik artua izan da. Illobia utsik aur-
kitua izan zeneko kontua zahar zaharra da, ba, eta kondaira al-
detik berebiziko balioaz apaindua ageri zaiguna. 

Beste ezaugarri eta zantzu batzuk ere aipa ditezke, kontaki-
zun auen kondairatasuna frogatzeko. Lukas eta Mateok, konpa-
razio baterako, illobia utsik aurkitzeaz kontatzen dutena, ez da 
zearo Markosen iturritik artua; beste nunbaitetik osatua ere bai, 
beintzat. Onako zertzelada au ere ajola andikoa da guretzat: illo-
bia utsik aurkitu zutenak emakumeak izan ziran. Orain, bada, 
apologetikako kezka batetik sortua balitz kontakizun au, ez lira-
ke izango emakumeak, eta bai Apoetoluak, gertakizun orren pro-
tagonistak. 

Laugarren ebanjelioa Maria Madalenaz mintzo da xoilki, 
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baiña arako plural arekin aditzera ematen du (Ikus Jo 20, 2) 
beste emakume batzuk ere ba zirela tartean. Eta gero, bai Lukas 
eto Joanek ere zera esaten digute: emakumeek ziotena ea egia ote 
zen jakitera, dizipuluak joan zirela. Geiago oraindik: Joanek dio-
nez, Pedro eta Joan berbera izan ziran illobira joan zirenak. Kon-
takizun au xehetasun eta ipi apa xume eta konkretuz bete betea 
dago. Gauza bere begiekin ikusi duen batek konta lezakean be-
zala kontatua. 

Azken ondorioa 

Esanak esan eta ikusiak ikusi ondoren, illobia utsik aurkitu 
zela egiatzat jotzen dugu. Jakiña, orrekin bakarrik ez da froga-
tzen Jesus berpiztu zela. Norbaitek oetu edo andik ken zezakean 
Jesusen gorputz illa. Ez da samurra, baiña gerta ditekena da. 

Emen, ordea, zera euki bear da kontuan: illobia utsik aur-
kitzeak eta Kristoren agertzeek, bi biek, elkarri laguntzen diote-
la, elkarri argi egiten diotela. Illobia utsik aurkitu bazan, kris-
tofaniak zerutikakoak eta objetivuak direlako usteari indarra 
ematera dator hori. Kristofaniek, berriz, zera frogatzen dute: 
illobiaren utsik aurkitze hura izadiz goitikoa izan zela, ez dela 
naturalki esplikatu bear. 

Agertze edo kristofania oietaz mintzatu bearra dugu orain. 

IRUGARREN PARTEA 
KRISTOREN AGERTZEAK SAN PAULO BAITAN 

San Paulok, Korintotarren kartako paearte ortan, Jesusen 
eriotza, illobiratze eta berpiztea aipatu ondoren, berpiztearen tes-
tigu-sailla dakar. Ona emen atala: "Eta Kepak ikusi zuela, eta 
gero amabiek (5). Gero bosteun senide baiño geiagok batean: 

(5) Amabiek. Testu jatorrak ala dio. Latiñezko Vulgata itzulpenak "amai-
kek" esaten du. 
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oietatik asko bizi dira oraindik; batzuk, ordea, illak dira. Gero 
Santiagok ikusi zuen, eta ondoren apostolu guztiek. Azkenean, 
beste guzti oiek baiño geroago, neronek ere, zazpiki illor onek 
ere, ikusi izan dut. Apostoluetan kaxkarrena baitnaiz, eta Apos-
tolu deitzea merezi ez dutana, Jainkoaren Eliza persegitu dudan 
ezkero...", t. a. 

Eta pasarte guzti oni bukaera emateko, ara zer dion: "Bai 
nik eta bai aiek (beete Apostoluek, alegia), auxe predikatzen du-
gu, eta zuek ere auxe siñi6tu duzue" (I Cor 15, 5-11). 

Ba da pasarte ontan (gorago esan genuen bezala) tradizio 
zahar zaharretik artutako formula bat, giristinotsunaren asieran 
erabiltzen zen fede-aitorrera bat. Baiña formula hori, dirudianez, 
onako itz auetaraiño eltzen da: "Eta Kepak ikusi zuela, eta gero 
amabiek". Ortik aurrerakoak itz askatuz esanak daude. 

Dena dela, 6 gn. ataltxotik aurrera aipatzen diren kristofa-
niak ere tradiziotik artuak dira, eta orregatik dio azkenean: "Bai 
nik eta bai aiek (apostolu guztiek) auxe predikatzen dugu, eta 
zuek ere auxe siñistu izan duzue". 

Krieto berpiztuaren agertzeok adierazteko erabiltzen den 
griegozko itzak "ikusi" "ikusi izan" (ofze) esan nai du. Begien 
aurrean zerbait azaldu dela esan nai du itz orrek. Ikuskizun au 
objetivua naiz subjetivua ote den erabakitzea, hori beste kon-
tua da. 

Esan dezagun, dagoneko, zer den ikuskizun objetivua eta zer 
ikuskizun subjetivua. Ikuskizun objetivua esatean, zera esan nai 
dugu: gure 6entiduek gauza bat ziñez eta benetan kanpotik erdie-
tsi dutela. Ikuskizun subjetivua itxuraz bakarrik izango litzake 
kanpotik artua. 

San Paulok gogoratzen dituen kristofanietatik bigarrena, 
Apostoluek errezibitu zuten ("Amabiek", alegia). Eta bostgarre-
na "Apostolu guztiek" (7 gn. bertsoa). Nortzuk dira "Apostolu 
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guztiak"? Dirudianez, San Paulok ez ditu emen amabiak bakarrik 
sartzen. Oiezaz landara, ba ziran beste dizipulu batzuk Kristoren 
piztuera zabaltzeko agindua Jesus pizberrituagandik artua zute-
nak. Dena dela, boetgarren kristofania hori da azkenengoa (San 
Paulori berari Damasko bidean gertatu zitzaiona, apartekoa eta 
beste klase batekoa baita). 

Ez da arritzekoa San Paulok Damasko-bideko kristofania ere 
emen aipatzea. Baiña beste kristofaniak aipatzen ditu lehenik. 
Izan ere, Kristo berpiztuari buruzko predikuetan aiek dira lehe-
nak. Tradizioaren katean San Paulo ez dago asieran; bitarteko 
bat, kate orren eraztun bat besterik ez da. "Errezibitu nuena, 
horixe bera pasa nizuen nik" (1 Cor 15, 3). "Bai nik eta bai aies 
gauza bera predikatzen dugu eta gauza bera siñistu zenuen zuek 
denek" (1 Cor 15, 11). Damasko bideko krietofania, ordea, ez 
zan guztiek predikatzen zuten tradizioko puntua. 

Zertarako dakar San Paulok testigu sail au? 

Zer dela ta aipatzen dira emen kristofania oiek? Frogantza 
edo siñistamendu gisa, bistan da. Orregatik aipatzen dira bana 
banaka, eta orregatik esaten du bosteun baiño geiagok batera iku-
si zutela Kristo, eta oietatik asko bizi direla oraindik, batzuk 
illak badira ere. Orrekin esan nai du aiek testigantza eman dezake-
tela, iñork galdetu nai izan ezkero. 

Testigu-eail au ekartzean, bada, Jesusen piztuera frogatu nai 
du Paulok. Eta piztuera esatean, gorputzaren piztuera esan nai 
du. Piztuera orren egia frogatzeko ba da testigu mordoa. Eta tes-
tigu oien esanak bear bezalako doaiez apaindurik daude. Au da 
aren arrazoiketa. 

Gauza oitan testiguaren esana onartua izan zedin, 
zer nolako doaiak eskatzen ziran? 

Orain, bada, San Pauloren iritzian, zer bear zan testigu ba-
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ten esana, gauza oietan, onartua izan zedin? Hori da arretaz az-
tertu bear dugun puntua. Kontu ontan, San Pauloren usteak eta 
garai artako beste kristauenak berdintsuak ziran. Berdintsuki jo-
katzen dute denek, Kristoren piztuera frogatzekoan. Iru gauza 
bear ziran frogatu: Teetiguek, alegia, egiazko gorputza ikusi zu-
tela, eta ez itxurazkoa; gorputz au bizirik zegoela; eta gorputz 
hori jesusena zela. Lehenbiziko gauza frogatu ezkero, besteak ez 
ziran ain zaillak. 

Eta aspaldiko kristau aien ustez, nola frogatu bear zan lehen-
biziko gauza hori? Testiguek benetazko gorputza, eta ez itxuraz-
koa, alegia, ikusi zutela? Ain zuzen, bai ebanjelioetan eta bai 
Apostoluen Egiñetan ere ba dira gertaera batzuk puntu au argi 
dezaiguketenak. Ikuskizun bat itxurazko gorputza ez, baiña bene-
tazko gorputza zela siñisteko, baldintza batzuk eskatzen zituz-
ten. Azaltzen zen "zer" ark, izaki ark, kanpoaldeko munduan 
murgildurik egon bear zuen; eta ez nolanai, urri edo eskax, uga-
ri eta zearo murgildua baizik. Hori frogatzen ezpazan, ikuekizun 
hura ez zan aintzat artzekoa. Irudipena zan. Iratxoa zan, begi-
tazioa, ta abar. Au zan kristu aien pentsakera, aurki ikusiko du-
gun bezala. 

Ikuskizun batean azaltzen zaigun izakia, mundu ontan zin 
ziñez, eta ez erdizka bakarrik, murgildua eta sartua dagoela ja-
kiteko, baldinkizun batzuk bete bear dira. Lehenik, ikuslea ez 
dedilla lo edo erdi lo egon, eta extasi batean ere ez. Bigarren: 
azaltzen zaion izaki hura egiazko eta benetazko izakera eta iza-
tasunez apaindua eta osatua ager dedilla. Izan dedilla mundu on-
tako gauzen gisakoa, egiazkoa, erreala. Eta azkenik, izaki ark 
izan ditzala munduko beste gauzekin eta ikuslearekin beste izaki 
arruntek izan oi dituzten bezalako lokarriak. Doai oiez ornitua 
ez padago edo baldinkizun oiek betetzen ezpaditu, ez dago mun-
du ontan zearo eta bear aiña murgildua. Eta ain zuzen, auxe zan 
lehenbiziko kristauen uetea eta pentsakera gauza oni buruz. 

Aien gogamena edo pentsakera argitzeko, ba da Testamentu 
Berriko liburuetan aztama eta ezaupide franko. Apostoluek 
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gauez ikusten dute Jesus itxas gaiñean ibilki. Urrutitik ikusten 
dute. Artean itxura hura ez zan mundu ontan aski murgildua: 
pentsatu zuten, bada, iratxoa ote zen, eta deadarka asi ziran (Ikus 
Mk 6, 49). Gero, berriz, Jesus urreratu, mintzatu eta beren txa-
lupan sartu zan. Orduan, bai, munduan arras murgildua ikusten 
dutelako, ez dute geiago zalantzarik. 

Beste adibide bat. San Pedro presondegian zegoen. Lo edo 
erdi lo zelarik, aingeruak kartzelatik ateratzen du; berak, or-
dea, uste du amets bat ote den. Gero, berriz, zearo esnatu eta 
bere senera etorrita, eta bere burua libre ikustean, ara zer dion: 
''Oraintxe siñisten dut Jaunak aingeru bat bidali ta Herodesen 
eskuetatik libratu nauela" (Act 12, 11). 

Eta segitun, kristauak biltzen ziren etxera dijoa. Asten da 
ate joka. Etxeko neskamea (Rhode zeritzaiona) ba dijoa atera. 
Pedro dela oartu da, eta atea idiki gabe, korrika dijoa barrukoei 
gaztigatzera: Pedro dago or deika. Kristauek ba zekiten Pedro 
kartzelan zegoela, eta erantzuten diote: Burutik zaude. Besteak 
baietz, Pedro dela. Orduan esaten diote: Aren aingerua izango 
zan (Ikus Act 12, 15). Pedroren aingerua aren itxurakin agertu 
izango zela esan nai dute. Baiña Pedro etxe barrura sartu zenean, 
eta aren presuna mundu ontan benetan murgildua ikusi zute-
nean, orduantxe siñistu zuten egia zela (Ikus Act 12, 16). 

Beste bein, berriz, Simon larrugiñaren etxeko goi-aldera igo 
zan Pedro, eta an otoitz egiten ari zan. Otoitzean zegoela, korde-
gabetu zan, eta ara nun ikusten duen zerua zabalik, eta zerutik 
zamau edo zapi aundi bat jeixten dela. Zapi orren barnean mue-
ta guztietako abere eta egaztiak zeuden. Mintzo bat ere aditzen 
du, eeanez: Jaiki, Pedro, il eta jan (Ikus Act 10, 11-13). Baiña 
era ortara azaltzen zitzaizkion gauzak ez zeuden mundu ontan 
benetan murgilduak; Pedrok berak ez du uste gauza aiek bene-
tazkoak direnik. "Orama" jartzen du emen griegozko testuak; eta 
itz hori ikuskizun subjetivuak adierazteko erabiltzen da Eskritu-
ra Santuan. 
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Pazko eguneko arratsaldean, berriz, Jesus berpiztua aurkez-
tu zitzaienean, dizipuluek aurrenik iratxoren bat, edo beste mun-
duko izpirituren bat izango zela uste izan zuten. Eta Jesusek, be-
netazko gorputzaren jabe dela jakin dezaten, zer egiten du? Eea-
ten die: "Ikusi nere eeku-oiñok. Neroni naiz, bai. Ikutu eta iku-
si: izpirituak ez du aragi-ezurrik, eta nik ba daukat". Eta geiago 
oraindik: " Ba al duzute emen jatekorik ezer? Eta arrai zati erre 
bat eta ezti orrazi bat eskeiñi zioten. Berak artu eta euren be-
gitan jan zuen" (Ikus Lk 24, 39ss). 

Lehenbizi iratxotzat artu zutena, gero, munduan ondo mur-
gildua ikusten dutenean, egiazkotzat jotzen dute. Orra ba zein 
zen kristau aientzat irizpide nagusia, ikuskizun bat itxurazkoa ala 
benetazkoa ote zen jakiteko. 

Zer alde dagoen ikuskizunaren 
eta agertzearen artean 

Orain, bada, kristofaniak ez ziran izan ikuskizun xoillak, 
eta bai benetazko agertzeak. Alde au dago batetik bestera: ikus-
kizun xoillean ikusia ikusi bakarrik egin oi da, baiña ikusi hura 
ez dago munduko izakien artean murgildua. Agertzeetan, berriz. 
bai. Eta kristau katekesi zaharra aditu zutenentzat kristofaniak 
ez ziran izan ikuskizun xoillak, eta bai benetazko agertzeak. 
Agertze oietan Jesusen gorputza ziñez eta benetan erdietsia, 
atxemana izan zan. Orregatik korintotarrei egindako kartan San 
Paulok benetazko testiguen sailla aipatzen du. Jesus berpiztuare-
kin benetazko ar emana izandako testiguak. 

Objezioa: Damasko bideko kristofania 

Baiña oztopo bat datorkigu emen bidera. San Paulok, tra-
dizioko kristofania oien ondoren, berari Damasko bidean gerta-
tutakoa aipatzen du. Eta ortik razionalista batzuek onako ondo-
rio au atera nai dute: San Pauloren iritzian, mueta berekoak zi-
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ran Damasko bideko ikuskizuna eta beste oiek. Beraz, ikuskizun 
xoillak, ez agertzeak. 

—Erantzuna 

Objezio oni erantzuteko, korapillo bat baiño geiago askatu 
bearra dago. San Paulo, bizian zear, ikuskizun bat baiño geiago 
izana zan; baiña lehen tokia eman oi dio ark beti Damasko bi-
deko ikuskizunari (Ikus Act 22, 17-21; 2 Cor 12, 1). Damaeko 
bideko ikuskizuna estimatzen zuen ark beste guztiak baiño geia-
go. Eta arrazoia: an Kristok berak Apostolutzat autatu eta izen-
datu zuelako. Eta Korintokoei egindako kartan, beste kristofa-
nien ondoren, Damasko bideko au aipatzen badu, hori da, noski, 
kristofania hura dela medio, Apostoluen artean jarria izan zela-
ko. Baiña gaiñerakoan, Kristoren piztuera frogatzeko, Paulok ez 
ditu mailla berean jartzen aurreko krietofaniak eta azkeneko au. 
Pasarte ortatik ez da ateratzen izate berekoak direnik. 

Zer moduzkoa, edo zer klasetakoa izandu zan, ba, Damas-
ko bideko ikuskizuna? Iru aldiz dator kontatua Apostoluen Egi-
ñetan (Act 9, 3-9; 22, 6-11; 26, 13-18). Paulok argi arrigarria 
ikusten eta mintzo bat aditzen du. Mintzoa zerutik dator, eta 
Jesusena da. Ia zergatik ari den bere kontra galdetzen dio. Kris-
to bera agertu zitzaionik ez da esaten, baiña argi-kolpe artan ikusi 
bear izan zuen. Beste lagunek, berriz, ez zuten iñor ikusi (Act 
9, 7). Mintzatze molde onek adierazi nai du Paulok, bai, ikusi 
zuela zerbait. Eta beste pasartean, Jesus azaldu zitzaiola, Jesus 
ikusi zuela ta abar, garbi esaten da (Act 26, 16; 1 Cor 9, 1 etc.). 

Gorago esan dugunez, iru aldiz kontatzen zaigu Apostoluen 
Egiñetan gertaera au. Lehenbizikoan lagunek mintzoa bederen 
aditu zutela esaten da (Act 9, 7) ; bigarrenean, berriz, argia iku-
si, bai, baiña mintzoa ez zutela aditu (Act 22, 9 ) ; irugarrenean, 
denak, Paulorekin batean, lurrera erori zirela (Act 26, 14). 
Onek esan nai du ikuskizun hura ez zela izan subjetivua uts utsik. 
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Baiña beste aldetik, kanpoko munduan osoki murgildua ere ez. 

Ez da ahaztu bear, gaiñera, Paulok, lurrean erortzearekin ba-

tean, begien bista galdu zuela, eta ala egon zela Ananiasek een-

datu zuen arte (Act 9, 17ss). 

Eta kanpoko sentiduekin ezagutu zuenaz landara, orduko 
esperientzia ark izan zuen beete alderdi bat guztiz barrenkorra 
eta izpirituala. Bizitza berri baten asiera izandu zan Pauloren-
tzat gertaldi hura. Begira, bestela, nola mintzo den: "Jainkoak 
bere Semea agertu zuen ni baitan" (Ikus Gal 1, 16). "Kristo Jau-
nak arrapatu ninduan, atxemana izandu nintzan" (Phil 3, 12), t. 
a. Esaera oiek zerbait esan nai dute, alajaiña! 

Nolanai ere, kanpoko munduan gutxi murgildua zegoelako, 

ikuskizunu izandu zan, agertzea baiño geiago. 

Labur, eta puntu au buka dezagun: Paulok aipatzen du, bai, 

berari gertatutako kristafania, beste agertzeen ondoren; baiña 

Apostoluen eta testigu zaharren lekukotasuna zan, aren predikue-

tan, frogantza nagusia Jesusen egiazko piztuera frogatzeko. Pau-

loren kristofania eta besteak ez dira izate berekoak. 

Objezioa: Ikuskizunek, illobi utsarekin 
batean, sortu zuten piztueraren fedea 

Ona emen beste oztopo bat: Kristofaniak —diote batzuek— 
illobia utsik zegoela jakin ondoren gertatu ziran. Eta utsik aur-
kitutako illobi orren argitan interpretatu ziran. Kristofaniak, 
ikuskizun uteak izandu ziran (ez agertzeak), baiña ala ta guztiz 
ere, illobia utsik aurkitu zela jakiñik, izandu zuten ikuskizun 
oiek Jesus arimaz eta bai gorputzez ere piztu zelako fedea sorra-
razteko beste indar. Illobi utsaren esperientzia hori izan ezpalitza, 
ikuskizun xoillek ez zuten izango orrenbesteraiñoko indarrik, 
baiña bata besteakin bai. Orra objezioa. 
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—Erantzuna 

Objezio oni erantzuteko, gogora ditzagun onako puntu auek. 
Illobia utsik aurkitzea, seiñale eekaxa zan berez, uherra eta illu-
na, arik eta Jesusen gorputza, naiz illik naiz bizirik,aurkitu arte. 
Eta uste edo pentsakera hori nabari da Emausko dizipuluetan 
(Ikus Lk 24, 22ss). Pedro eta Joan illobia ikustera joan ziran; 
utsik zegoela kargutu ziran; zapiak, miesak eta abar an aldame-
nean zeuden tolesturik. Dena ondo begiratu eta miatu ondoren, 
Joanek zera eeaten digu: berak siñistu zuela; baiña Pedrori bu-
ruz ez du beste ainbeste esaten (Jo 20, 7s). 

Kristofaniak, ikuskizun xoillak izan balira, ez zuten aski in-
dar izango Jesus egiaz eta gorputzez piztu zela siñist arazitzeko. 
Ikuskizun aiek zerutikakoak zirela, hori, bai, siñist zezaketen. 
Baiña hori eiñistuagatik, ez da ortik segitzen Jesus bere gorpu-
tzakin bizi dela. Ildakoen arimak, il eta bereala, azken juizioa-
ren begira egon gabe, beren saria edo ordaiña jasotzen dutela: 
siñiskera hori Jesusen garaian israeldarren artean zabaldurik ze-
goen. Beraz, Jesusen arima lorifikatua izan zela, erraz siñist ze-
zaketen aren dizipuluek. 

Onias eta Jeremiasi buruz amets bat izan zuen Nikanorek 
(Ikue 2 Mac 15, 11-16): zerutikakotzat artua izan zan amets hu-
ra ; ortik, ordea, ez zuen iñork atera Onias eta Jeremias illen 
artetik piztu zirela. 

Egia da, bai, kristofaniak illobia utsik aurkitu ondoren ger-
tatu zirela; baiña Elizaren asierako predikariek, dirudianez, ez 
diote utsik aurkitze orri alako garrantsi andirik eman, ez Pau-
lok eta ez Pedrok beren prediku eta epistoletan aipatzen ez du-
ten ezkero. 

Labur: illobi utsak deus guti balio du Jeeus berpiztu dela 
frogatzeko. Eta ikuskizun xoillek ere ez dute aski indar ortara-
ko. Ez berezian, eta ez bata besteakin elkartuta ere. 
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Kaeu ortan, gaiñera, beste oztopo izugarri bat zegoen olako 
siñismena sortzeko: Jesus gurutzean illa izana. Isrraeldarrentzat 
hori lotsagarri zan, eskandalu bat, beaztopa-arri gaitza. Mesias 
ospetsu baten esperoan zeuden israeldarrak. Eta Meeias hori, zein 
eta era ortara ildako gizona zela siñistu bear? Bori ez zan aien 
buruan kabitzen. Oiek ola, Mesias hura loriaz beterik berpiztu 
zela siñisteko ikuskizun xoil batzuk ez ziran aski. Ikuskizun xoi-
Uak baiño geiago bear zan ortarako: ots, agertzeak. 

Objezioa: Jesus Aita baitan izpiritualki bizi dela: 
hori da pazko fede zaharrak siñistu zuena. 
Gor'piitzezko piztuera geroago asmatua litzake 

Irugarren objezio au Goguel, Hirech eta beste zenbaitzuek 
jartzen digute. Oien aburuz, lehenbizian dizipuluek ez zuten si-
ñistu Jesus berpiztu zela, izpiritualki lorifikatua izan zela baizik; 
eta fede au ikuskizunetatik sortu zan. Baiña gero, poliki poliki, 
fede hura materializatuaz joan zan, zatartuaz (nai baduzu), gor-
putzezko berpiztea izan zela siñisteraiño. Eta ikuskizunak ere 
agertzeak izan balira bezala kontatu ziran. 

Erantzuna 

Jesus izpiritualki lorifikatua izan zela uste izateko, ikuski-
zunak aski zirela, bietan da. Oiek gabe ere siñist zezaketen hori. 
Jesus gizon ona, justua eta profeta zela zekianak siñist zezakean, 
bai, zeruan saristatua izan zela, naiz ta lurrean kondenatua izan. 
Baiña lehenbiziko kristatiek hori bakarrik siñistu zutela esateko. 
ez da aurkitzen funtsezko arrazoirik. Paulok fede aitorrerarik 
zaharrena gorde izan digu (1 Cor 15, 3-5), eta ark dionez, gauza 
bera siñisten eta predikatzen zuten beste apostoluek ere. Eta an, 
gorago ikusi dugun bezala, Jesusen benetazko berpiztea aitortzen 
da; bestela, irugarren eguneko ipi apa hori aipatu bearrik ez 
zegoen. Gaiñera, fede aitorrera ortan Jesusi Kristo deitzen zaio 
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(au da, Mesias). Izan ere, berpiztu zela jakitearekin batean, eto-
rri ziran aren Mesiatasuna siñistera. Izpiritualki lorifikatua izan 
zela siñisteko, ez zuen Mesias izan bearrik; edozein justu edo pro-
fetagatik ere siñistu ziteken orrenbeste. 

Eta ba da emen beete zerbait ere. Jesus il eta andik gutxira 
apostoluak ari buruz Jerusalenen predikuak egiten asten dira. 
Eta zer predika zezaketen, hura biraolaritzat joa izan zen uri ar-
tan bertan? Bitartean gertaldi berri bat gertatu ezpalitz, deus 
guti, utsa. Gertaldi berri au gertatu bada (piztuera, alegia), or-
duan bai. Gertaldi ortan dago, zeruak gizonen epaia arbuiatu eta 
ezeztatu duelako agiria. Eta ain zuzen, Apostoluen Egiñetan da-
tozten San Pedroren sermoiek gai hori ikutzen dute beti: Jain-
koak —esan oi du Pedrok sermoi oietan— urratu eta ezereztu 
egin du Jesusen kontrako sententzia (chirographum decreti). 
Jainkoak Jesus berpiztu du, eta berpizte onekin Errege eta Me-
siatzat ailtxatua utzi du. 

Eta agertzeak itxurazkoak izan balira? 

Bego, bada, agertzeak izandu zirela. Baifla agertzeetan ere 
izan ditezke benetazkoak eta bai itxurazkoak ere. Irudimenaren 
edo zaiñen eragitez gerta ditezkenak. Zerutikako naiz inpernu-
likako eragille baten bidez sortuak, eragille orrek irudimena be-
re naierara mobitzen duelarik; ta abar 

Kezka auei erantzuteko, zerbait esan bearra dago. Agertzeak, 
gorago esan genduen bezala, lokarri askoren bidez kanpoko mun-
du sentigarriari lotuak egoten dira. Mundu ortan sendo ezarriak 
eta murgilduak. Lokarri oiekgatik dakigu oiek ez direla begita-
zioak, irudipenak. 

Baifla lokarri oiek ezin ditezke itxurazkoak izan? "Harmonia 
praestabilita" edo delako orren bidez, Jainkoak (edo deabruak) 
irudi bat ez ote zezakean irudimenean piztu, eta itxurazko loka-
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rriak ezarri irudi orren eta kanpoko gauzen artean? Asmatzen 
asi ezkero, hori ere asma diteken gauza baita. 

Baiña zertarako egin bear zuen ori Jainkoak? Gu engaiña-
tzeko? Ikuskari hura zerutikakoa zela siñist zezaten? Jainkoak 
ba du beste biderik ortarako. 

Eta agertzeok "parte txarrekoek" egiñak baziran? Hipotesi 
au ere kontuan artzekoa baita. 

Esan dezagun, asteko, etsaiak hori egin ahal dezakeanik ez 
dela bat ere segurua. Izan ere, ortarako gure irudimenean ikus-
kariak bear dira piztu, eta gero, kanpoko gauzekin benetazko 
agertzeek izaten dituzten bezalako lokarriak ezarri. Beste alde-
tik, zertarako egingo luke hori etsaiak? Jesusen erlijioa zerutika-
koa dela frogatzeko? Baiña benetan zerutikakoa ezpalitz, Jain-
koak ezin utz dezake olako frogantza egin dedin. Jainkoak utzi 
dezaioke deabruari bere amarrukeriak egiteko eskua, baiña ta-
maiña edo neurri baten barruan, eta gezurra gezurtzat salatzeko 
bideak betiere zabalik utziaz. Jesusen irakaspena, ordea, miste-
rioz betea, bai, gezurrezkoa edo txarra denik ez da iñundik so-
matzen. Santutasun usai andiz inguratua ageri zaigu. Bai Jesu-
sen irakaspenak berak, eta bai irkasleagan ikusten ditugun sei-
ñaleek ere, aditzera ematen digute eta frogatzen —mundu ontan 
egin diteken neurrian— au dela egiazko erlijioa. Eta —esan de-
zagun berriz ere— Jainkoak ezin utz dezake, bere izenean egin-
dako sasi seiñale batzuekin gezurra eta faleokeria munduaz jabe 
dedin. 

Gorputza bera, ala aren itxura agertzen zan? 

Beste auzi bat. Jesusen gorputza bera, ziñezkoa eta benetaz 
koa, azaltzen ote zan agertze aietan, ala aren itxura bat baka-
rrik? Uste dugu gorputza bera agertzen zela benetan. Au da kris-
tau tradizioak beti uste izan duena. Baiña onako a'u ere kontuan 
euki bear da: bere izatez eta egitez Jesusen gorputz berpiztua ez 
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da lur ontan bidazti geranon begiokin ikus diteken bezalakoa. 
Beraz, mirakuiluz bakarrik gerta zitezken agertze aiek. Eta gai-
ñera, Jesusek gure maillara jetxi bearra zuen, ote, bere burua 
gure erara jarri bearra. Baiña dizipuluek ikusten zutena ez zan 
Jesusen gorputzaren itxura bat, gorputz berbera baizik. Izan ere, 
Jainkoak mirakuilu oiekin zer egin nai zuen? Apostoluek Jesus 
berpiztu zela jakin zezaten? Ez hori bakarrik. Ortarako aski zau 
zerutikako albiste bat, nolanaiko mirakuilu batekin finkatua. 
Baiña Jainkoak nai zuen, gaiñera, Apostoluak Jesusen bizitza be-
rriaren testiguak izatea. Eta aien lekukotaeuna ez Iitzake egiaz-
koa izango, Jesusen gorputz berbera azaldu ezpalitzaie. 

LAUGARREN PARTEA 

KRISTOREN AGERTZEAK 
"APOSTOLUEN EGIÑAK" IZENEKO LIBURUAN 

Apostoluen Egiñak deritzaio San Lukasen bigarren liburua-
ri ; ebanjelioaz gaiñera beste au ere idatzi baitzuen Lukasek. Li-
buru ontatik ikusten denez, bada, Apostoluak, Jesus il eta andik 
gutxira, Jerusalenen jarri ziran bizitzen, eta Kristoren piztuera 
gaztiatzen zuten. Eta piztuera esatean ez dute eean nai aren iz-
pirituak zeruan saria eta ospea erdietsi duela. Ez. Piztuera itza 
bere esanai gogorrean artzen dute. 

Hori frogatzeko, ba dugu argumentu bat guztiz errutsua: Sal-
muetatik egiten duten aipaera bat. 16 gn. Salmutik. Ona emen 
pasartea: "Ez duzu utziko zure santuak usteldura ikus dezan" 
(Ikus Act 2, 27. 31; 13, 35). Gaiñerakoan Pedrok, Mendekoste 
eguneko predikuan, Jesusen berpiztea gertaera ezaguna bezala 
kontatzen du. "Jesus au Jainkoak berpiztu egin du, eta gu gau-
za orren testigu gera" (Act 2, 32). IHobia utsik aurkitua izan ze-
la, eta hori gauza jakiña zela, itz garbiz ez da esaten, baiña bai 
adierazten prediku artan (Ikus Act 2, 25-31). 

Beraz, Apostoluek Jesusen piztuera oiukatzen dute eta be-
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ren buruak aurkezten dituzte gertaera orren testigu eta aitor emai-
Ue bezala. Beren esperientziaz frogatu baitute egia hori. 

Apostoluen zeregin nagusia: 
piztueraren testigu izatea 

Auxe zan, gaiñera, Apostoluei egozten zitzaien egiteko na-
gusia, Elizaren lehen urte aietan: Jesusen piztueraren testigu iza-
tea, gertaera orren teetigantza ematea. Ara zer zion San Pedrok 
Judasen utsunea betetzeko, San Matias autatua izan zeneko ar-
tan: "San Joanen bataiotik asi eta Jesus zerura igo zen arterai-
ño, gurekin ibilli diren gizon oietatik bat bear dugu autatu, gu-
rekin batean Aren piztueraren testigu biur dezagun" (Act 1, 21). 

Apostoluek zer predikatzen zuten adierazi nai duenean, ara 
zer dion San Lukasek: "Apostoluek kemen andiz ematen zuten le-
kukotasun Jesu Kristo gure Jaunaren piztuerari buruz" (Act 4, 
33; ikus berebat 4, 11; 5, 31; 13, 30, t .a . ) . 

Apostoluak, bada, piztueraren lekuko bezala, testigu ba-
tzuk bezala, aurkezten zaizkigu. Eta aien ustez, piztuera onekin, 
Jainkoak urratu eta ezeztatu egin du Jesusen aurka eman zen 
agiria, epaia. Jesusen testigu izatea, hori da aien ofizioa (Act 1, 
8; 2, 32; 3, 14-15; 13, 31; 10, 39, t .a .) . Jainkoak berpiztu egin 
du Jesus: orrek indar guztia eta balio guztia kentzen dio juezek 
emandako epaiari. Piztuerak berebiziko indarra du, ba, aien us-
tera, zerbait frogatzeko. 

Eta ba da emen beste alderdi bat, ondo gogoan eukitzekoa: 
aien adore berria, aien kemena eta ausartzia, nondik edo nola 
sortu zan? Oraintsurarte zearo biotz eroriak eta kukilduak zeu-
denak, egundoko aldatua ezagutu dute. Bildurrak zeuden Jesus 
Jerusalenera buruz abiatu zenean (Mk 10, 34), igesari eman zio-
ten Getsemaniko baratzean (Mk 14, 50), Pedrok bein da berriz 
ukatu zuen bere Maisua (Mk 14, 66). Nondik nora ustegabeko 
susperraldi au? 
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Jesus eriotzara epaitua izan zen uri artan bertan ari dira 
orain gogor eta ausarditsu, Jesueen piztuera aldarrikatzen dute, 
eta Sinedrioak olakorik ez esateko agintzen dienean, ara zer dio-
ten: "Jainkoari bear zaio obeditu, gizonei baiño areago". (Act 5, 
29). Azkartasun au, ausartzia eta kemen au, Jesusen piztueraren 
lekukotasuna ematen erakutsi zuten sugar hori, ez da esplikatzen 
Jesus beraren agertze oiek gabe. 

Piztuerakin dena argitzen zaw 

Jeeusen piztueraren testigu dira, ba, Apostoluak. Baiña, ja-
kiña, piztuera dela medio, dena argitu zaie: aren bizitza, presu-
na eta obra osoa, eta batez ere aren eriotza. Eta aren Mesiatasu-
na ere bai, noski. "Jakin beza Ieraelgo etxe osoak —ala dio Pe-
drok—, zuek guratzean jositako Jesus au, Jaun eta Mesias egin 
duela Jainkoak" (Act 2, 36). Eta Apostoluek bezalaxe, gauza be-
ra predikatzen eta irakasten dute auen lankideek. 

Eta oeo goiz, 40 gn. urte inguruan, Antiokian, lehenbiziko 
aldiz, Jesusen jarraitzailleak "kristauak" (Mesiatarrak esango ba-
genu bezala) deituak izan ziran (Act 11, 26). Eta asiera asieratik 
Apostoluek Jesusen izenean bataiatu, aren izenean eukaristi apa-
ria jan eta benetazko bazkuna edo elkargoa eratu zuten. Cauza 
guzti auek, zer esan nai dute? Jesus berpiztua egitan Meeias ze-
la —Berak esan bezalaxe—, sendo eta errotikan siñistu zutela. 

Fede orren sakona neurtzeko, Apostoluetan gertatu zen bu-
ru aldaketa ere gogoratu bearra dago. Jesus il baiño lehen ere, 
siñistu zuten, siñietu, Apostoluek Jesus Mesias zela; baiña nola-
ko Mesias? Juduen nazioa politika aldetik jaso bear zuena. Je-
susek bere Jainko semetasunaz esandakoak ere siñistu zituzten, 
misterioz beteriko gorataeuna Jesusgan susmatuaz. Baiña Jesusek 
ba ditu alaber beste esan batzuk ere Pasio, oiñaze eta zeregin 
umil eta pairuzkoei buruz. Nola elkarrekin lotu ainbeste gauza 
desberdin eta bata bestearen etsai ziruditenak? Aientzat ulertezi-
ña zan hori. Giltza, lokarria falta zitzaien, ainbeste gauzen artean 
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batasuna eta konponketa egiteko. Gero, Jesusen eriotzarekin aien 
fedeak zapaldu ederra artu zuen. 

Baiña orain, Jesus piztu delako zigurtadearekin, atzera be-
rriztatu zan lengo fedea. Berriztatu, argitu eta garbitu. Aien bu-
ruan elkarrekin joei gabe zeuden puska oiek, orain miragarriz-
ko eran elkartu eta batu egin ziran. Dena argitu zitzaien. Begi be-
rriekin ikusten zuten orain Jesusen esanen egokitasuna, eta zer 
eratako Mesias zen bera. Lehen puska bereziak eta elkarren ar-
tean ezin konponduzkoak ziruditenak, orain elkargana bildu eta 
batasun ederrean batu ziran. Piztueraren argitan dena konpre-
nitu zuten: Jainko Semetasuna, Yahvehren mirabearen egitekoa 
ta Mesias errgeren zeregiña. Eta guztiz ere, Jesus bere eriotza eta 
piztuerakin gizonentzat oeasun iturri bakarra nola den, orain 
konprenitzen dute. 

Jesus gurutzean illa izana eskandalu bortitza zan. Oztopo an-
dia. Lotsagarria. Oztopo hori nola gainditu? Zerbait aundi eta be-
rri gertatzen ezpazan, iñola ere ez. Baiña piztuera gertatu zan. 
Eta gertaera aundi onen indarrez oztopo denak gainditu ziran. 

Agertzeen testiguak 

Pazko-kristofaniak benetazko agertzeak eta ez ikuskizun xoil 
batzuk izandu zirela jakiteko, ba da Apostoluen Egiñetan ezau-
garri franko. Matias autatzerakoan, ara zer nolako itzaldia egi-
ten duen Pedrok: "Testigu bat bear dugu autatu: ots, Jesusek 
egindako gauza guztien testigu izan den bat, Joanen bataiotik asi 
eta Jauna zerura igo zen arteraiño" (Act 1, 21). Eta Zeeareako 
sermoian ara zer dion Pedro berberak: "Arekin jan eta edan egi-
ñik gaude, illen artetik piztuta gero" (Act 10, 40). Zer esan nai 
du mintzatze molde onek? Onako au, gutxinaz: Jesus pizberri-
tuak artu eman arrontera eta tratamendu andia izandu zuela be-
re apostoluekin. 

Apostoluen zeregin berezia (liburu ontan ikusten denez) au-
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xe da: piztueraren lekukotasun eta testigantza ematea (Act 4, 31). 
Askotan, auen ofizioa adierazteko, zera esaten da: "lekukotasu-
na" ("to martyrion"), artikuluarekin, eta beste gabe. Jesueek ere 
alaxe esan zien: "Eta nere testiguak izango zerate" (Act 1, 3-8). 

Paulo eta Esteban, testigu txikiak? 

Izan ere Lukasek, liburu ontan, testigu itza amabi Aposto-
luentzat bakarrik gordetzen du. Iñoiz edo bein Esteban eta Pau-
lori ere ematen die izen au, baiña oeo bakan. Paulok eta Esteban-
ek ere kristofania bat izandu baitzuten. Baiña Paulo eta Este-
banen kristofaniak, eta amabiek izandu zituztenak, ez dira izate 
berekoak. Estebanena Mietika alorreko ikuskizuna izandu zan. 
Paulori Damasko-bidean gertatu zitzaiona, berriz, ikuskizun ob-
jetivua, bai, baiña ikuskizunen eremukoa, sentiduetako mundua-
rekin lokarri gutxi duena. 

Bi pasartetan ematen zaio Paulori testigu izena, eta bietan 
Damasko bideko kristofaniagatik (Act 22, 15; 26, 16). Estebani 
bein bakarrik deitzen zaio testigu, eta diradianez, iltzerakoan 
izandu zuen ikuskizunagatik (Act 7, 56). Ortaz kanpora, bi ka-
su oiek kendu ezkero, ez zaio izen au beste iñori ematen. Amabi 
Apoetoluei bakar bakarrik. Auek bai, auek dira ao beteko testi-
guak. Eta garbi agiri da, gaiñera, Amabi Apostoluen ondoan. 
Paulo eta Esteban testigu txikiak edo olako zerbait direla; ez 
daudela aien mailla berean. 

Paulok berak, Antiokiako sermoian, Amabiak aipatzen ditu 
testigu bezala; besteek, berriz, "ebanjelizatu" egiten dute (Act 13. 
30ss). Orra bi ofizio berezi: testigantza eman (au Amabi Apos-
toluen zeregiña da) , eta ebanjelizatu (au da beste lankideek egin 
oi dutena). Lukasek beti darabil izkera modu au, eta beti egiten 
du bereizkuntza au: ikus Act 8, 25; 8, 4, t.a. Amabiek testigu 
bear dute izan Jeruealenen, Judean, Samarian eta munduaren az-
ken mugetaraiflo (Act 1, 8). Testigu izatea, Amabi Apostoluen la-
na da, ba. Paulok eta onen lagunek, zer egiten dute orduan? 
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Kristoren piztuera gaztiatu, Amabi Apostoluen lekukotasuna oiña-
rritzat arturik. 

Paulok ere izandu zuen kristofania bat, zerutikakoa noski, 
eta objetivua, baiña Jesusen piztuera frogatzeko balio txikia 
zuena, Amabiek izandako agertzeekin konparaturik. Amabiek 
izandako kristofaniak agertzeen maillakoak baitziran, ez ikuski-
zunak. Kristo berpiztuak artu eman eta ezagutza estua izandu 
zuen Amabiekin. Beraz, oso oeoko testiguak Amabiak dira, eta 
Paulo erdizka bakarrik: au da, dirudianez, Lukasen pentsakera. 
Pauloren kristofania ere ekar diteke frogantza bezala, baiña bes-
teekin batean. Amabiek izandako agertzeak dira frogantza na-
gusia. Paulo bigarren maillako testigua da, eta Paulok berak ba 
daki hori. 

Lukasek emen agertzen duen pentsakera, ajola andikoa da 
guretzat. Izan ere, Paulo da Apostoluen Egiñetan agiri den pro-
tagonista edo aitzindari nagusia; eta Jesus berpiztuaren teetigu 
bezala mailla apalagoan jartzen badu, hori da, noski, ala uste 
zuelako Eliza zaharrak. 

BOSTGARREN PARTEA 

KRISTOREN AGERTZEAK EBANJELIOETAN 

Ebnjelioetan datozten kristofaniak, agertzeak dirudite, ez 
ikuskizun xoillak. Kristofania bat pixka bat xeheki eta luze xa-
mar kontatzen den bakoitzean, an ageri zaigu Jesus bere dizipu-
luekin ar eman estua ta ezagutza arrontera duela. 

Lukasen eta Joanen ebanjelioak dira kristofaniak orrela, lu-
ze xamar kontatzen dizkigutenak. Lukasek, adibidez, Emausko 
dizipuluen agertzea kontatzen digu, eta gero Jesus apostoluei eta 
auekin zeudenei azaldu zitzaienekoa; eta agertze ontan bere zau-
riak erakutsi eta bere gorputza ikutzeko agindu ziela esaten du; 
eta hori gutxi balitz, jan ere egin zuela beren aurrean. Joanen 
ebanjelioan, berriz, Maria Madalenari gertatu zitzaion agertzea 
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kontatzen zaigu. Onek lehenbizian uste zuen baratze-zaiña ote 
zen, baiña beraren izenaz deitu zionean, konturatu, eta aren oi-
ñetara lotu zan. Gero beste bi agertze datoz, dizipuluen aitzi-
nean gertatuak. Oietan ere Jesusek eurakin itz egiten du, bere 
zauriak erakueten dizkie eta Tomasi eskua bere saietsean sartze-
ko agintzen dio. Azkenean, 21 gn. kapituluan, Tiberiasko itxaser-
tzean gertatutakoa dator: kristofania au ere zearo dago sentidue-
tako munduan murgildua. 

Markosek (arako bukaera zatia edo eraskin hura kendu ez-
kero) ez digu kristofaniarik kontatzen. Jesusen itz bat aipatzen 
digu, ordea. Ara zein: "Baiña ni berpiztu ondoren, zuen aurre-
tik joango naiz Galileara" (Mk 14, 28). Eta aingeruaren itza ere 
bai: "Zuen aurretik joango da Galileara; antxe ikueiko duzute, 
Berak esan bezala" (Mk 16, 7). Zer esan nai du itzegite modu 
onek? Berriz ere topo egingo dutela Maisuarekin. Ezagutza eta 
artu eman estua izango dutela Arekin. Hori da itz auek barnean 
dakarten muiña. Beraz, ikuskizun xoillak baiño zerbait geiago 
esan nai dute. 

Mateok ere ba dakar abisu hura; Jesus atzera Galileara itzu-
liko delako abisua (Mt 26, 32; 28, 7; 28, 10). Oso laburzki kon-
tatzen du emakumeei emandako kristofania; baiña ba du, alere, 
zertzelada bat oso salataria, agertzeen muetakoa izandu zela ja-
kiteko: "Aiek, berriz, bereganatu ta oiñetatik elduaz, gurtu egin 
zuten" (Mt 28, 9) . Gero beete kristofania bat dakar dizipuluei 
emana, baiña ez dago xeheki kontatua; Jesusen itzak esaten di-
ra bakarrik. 

huhasen kontakizunak eta lehen-tradizioa 

Kontakizunik luzeenak, Kristoren agertzeei buruz, Lukasen 
eta Joanen ebanjelioetan datoz. Ikus dezagun lokarririk edo ikus-
tekorik ote duten kontakizun oiek tradizio zahar zaharrarekin. 

Lukasen ebanjelioak Emausko dizipuluen kontaera dakar. 
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Gorago ere esan genuen: kontakizun au ez da, dirudianez, apos-
toluen katekesiak autaturik zeuzkan gertaera edo agertzeen kopu-
rukoa. Seguru asko, Lukasek dizipulu zahar batzuengandik (Ikus 
Act 21, 16), bearbada Kleofas berarengandik, ikasi izan zuen. 
Baiña Lukas Pauloren laguna zan, eta alako senidetasun edo antz 
andi xamarra nabari da kontakizun onen eta Korintotarren epis-
tolako fede-aitorrera aren artean. An eta emen, esate baterako, 
Pedrori egindako agertzea aipatzen da, eta itz berdintsuekin esa-
na dator gaiñera (griegozko testuan; ikus 1 Cor 15, 4; Lk 24, 
34). Fede aitorrera ortan, Pedroren urrengo, Amabiei gertatu-
tako kristofania gogoratzen da (1 Cor 15, 5) ; Lukaeek ere ber-
din egiten du, baiña onek, zeaztasun geiagorekin, "amaikak eta 
eurekin zirenak"' esaten du (Ikus 1 Cor 15, 5; Lk 24, 33). 

Pixka bbt beherago Jesusen itz auek dakarzki Lukasek: 
"Orrela zegoen idatzita: bearrezkoa zela Kristok supritzea eta 
irugarren egunean illen artetik piztutzea; eta Jerusalendik ber-
tatik asita iragarriko zitzaiela jentil guztiei pekatu guztien damu-
tasuna ta barkamena Aren izenean" (Lk 24, 46). Itz oiek ere 
antz andia dute Pauloren fede-aitorrerako beste auekin: "Kristo 
gure pekatuakgatik il zela... Eskrituren arabera... eta irugarren 
egunean piztu zela Eskrituren arabera" (1 Cor 15, 3-5). Kristo-
ren eriotzaren sentidua, aren piztuera, eta guzti hori Eskrituran 
zegoela adierazia: iru gauza auek berdintsuki esaten dira bi pasar-
teetan. 

Ba dira, noski, beste antz batzuk Lukasen kontakizunen eta 
Pauloren tradizioen artean. Adibidez, Jesusek Eukaristia nola ja-
rri zuen kontatzekoan (Ikus 1 Cor 11, 23; Lk 22, 19). 

Ainbe6te aldiz aipatzen dugun fede aitorrera artan Paulok 
Santiagori gertatutako kristofania gogoratzen du (1 Cor 15, 7). 
Ortaz Ebanjelioek ez digute txintik esaten; baiña Lukasek Apos-
toluen Egiñetan ara zer dion: Mendekoste aurreko egunetan, Je-
susen "anaiak" zeudela Zenakuloan (Act 1, 14). "Anai" oiek, or-
dea, ba dakigu Pasio aurretik Jesusen kontra egondu zirela. Arri-
tzekoa da, ba, orain emen Zenakuloan Jesusen dizipuluekin bil-
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durik egotea. Dena argitzen da, oietako batek, Santiagok, kristo-
fania bat errezibitu zuela jakiñik. Santiago au izango da gero Je-
rusalengo elizaren buru. 

Azkenik, Paulok apoetolu guztiei gertatutako kristofania go-
goratzen du (1 Cor 15, 7); eta diradianez, au berau da Lukasek 
ebanjelioaren bukaeran eta Apostoluen Egiñen asieran konta-
tzen duena (Lk 24, 48-51; Act 1, 8) . Azkeneko kristofania au era-
bat dago agertze-gisa kontatua, ez ikuskizun gisa. 

Labur: San Paulok dakarren fede aitorrera tradizio zahar za-
harrean dago erroztatua. Orain, bada, San Lukasek dakarzkian 
kontaerak eta Paulorenak elkarren antzekoak dira. Beraz, Lu-
kasek ere tradizio zahar ortatik edan du. 

Joanen ebanjelioko hontakizunak 
eta lehen tradizioa 

Ebanjelio Sinoptikuetan alako lehentasun bat ematen zaio 
Maria Madalenari, beste emakumeen urtean, Jesusen Pasio, erio-
tza, illobiratze eta illobia uteik aurkitzeari buruz; beti izenda-
tzen baitute beste emakumeen aurretik; baiña Sinoptikuek lehen-
tasun orren arrazoia edo sustraia ez digute iñun salatzen. Eta orra, 
gutxien uste dugunean, zein ta laugarren ebanjelioa datorkigu 
hori argitzera. Onek kontatzen digu xeheki nola Jesus agertu zi-
tzaion berari, beste iñori baiño lehenago. 

Gaiñera, Mateok dion hura: emakumeei agertu zitzaiela (Mt 
28, 9) , dirudianez, emakume bakar batekin —au da, Madalena-
kin— gertatu zan. Mateok, oi bezala, detalleaz kontu guti egiñik, 
"emakumeei" esaten du, emakume bakar bati gertatu zitzaiola esan 
bearrean. Bi kontaera auek —Mateorena eta Joanena— gertae-
ra batez ari direla jakiteko, ba da arrasto bat naiko salataria: bie-
tan esaten baita emakumeek (edo emakumeak, Maria Madalenak, 
alegia) Jeeusi oiñetatik eldu ziotela (Mt 28, 9; eta ikus Jesusen 
itzak Jo 20, 17). 
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Beraz, bai Mateok, bai Joanek eta bai Markosek ere (Mar-
kosen ebanjelioko bukaera zatian), Maria Madalenaren kristofa-
nia dakarte lehenbizikoa bezala. Eta orrek egi-itxura aundia du. 
Izan ere, kristauek ez lukete orrelakorik aematuko. Asmatzen 
astekotan, aurrenik, beste iñori baiño lehen, Apostoluei agertu 
zela asmatuko zuten. 

Gaiflerakoan, Maria Madalenaren kristofania au, Joanek da-
karrenez, ez da katekesitik artua; Joanek bere erara eta perso-
nalki kontatua da. "Rabboni" aramaitar itza, eta beronen griegoz-
ko itzulpena ere jartzen digu (Jo 20, 16): orrek ere zerbait esan 
nai du: eeguru asko Madalenaren beraren esana izan zan Joaneu 
iturria. 

Apostoluei pazko egunean gertaturiko kristofaniak antz an-
dia du Lukasek kontatzen duenarekin (Ikus Jo 20, 19-23 eta Lk 
24, 36ss). Baifla Joanek xehetasun berriak dakarzki (Tomas ez 
zegoela tartean agertze hura egin zenean, eta besteek kontatu zio-
tenean, ez zuela siñistu. Urrengo igandean, berriz, Tomas ere 
tartean zela, orra nun agertzen den berriro; eta zuzen zuzenean 
Tomasi mintzatu zitzaiola, ta abar). Laugarren ebanjelioa da xe^ 
hetasun auek dakarzkian iturri bakarra. Baiña Joanen bi kri6to-
fania auek (Apostoluei Tomas gabe eta Apostoluei Tomasekin 
gertatutakoa) ba dirudi Lukasek batean sartu dituela. Beintzat 
antz andia dute elkarrekin Lukasek dakarzkian itzak eta Joanek 
dakarzkianak: "Eta auek esanda, esku-oiñak erakutsi zizkien" 
(Lk 24, 40). "Au esanda, esku-saieteak erakutsi zizkien" (Jo 
20, 20). 

Nolanai ere, duda-mudak eta zalantzak izandu zirela, eta Je-
sus oiek garaitu bearrean gertatu zela, hori, bai Lukasek, bai 
Mateok eta bai Markosek ere esaten digute (Ikus Lk 24, 37. 43; 
Mt 28, 17; Mk 16, 14). Eta ziñez, gauza onek iturrietan orren 
arrasto andiak utzi dituenean, zerbait pasatu zela —kasu sona 
turen bat, alegia— uste izateko da. Joanek, bada, puntu au argi-
tu digu, Tomaeena kontatuaz. Siñisgogortasuneko kasu orrek ez 
dirudi asmatua. 
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Gero itxasbazterreko kristofania kontatzen digu Joanek (Jo 
21). Gertaera au, laugarren ebanjelioan datorren gisan, lokarri 
askorekin dago sentiduetako munduan murgildua. Gaur eguneko 
exegeta batzuek uste izan dute Joanek emen kontatzen duen ger-
taera eta Lukasek 5 gn. kapituluan dakarrena, bat eta berbera 
direla. Baiña uste onek ez du bere alde argumentu sendorik. Lu-
kasen pasarte ortan Kristok Pedrori deitzen dio; bigarrenean, be-
rriz, Elizaren lendakaritza ematen dio. 

Joan kendu ezkero, kristofania onen berririk ez digu beste 
iñork eman. Gorago esan genuen bezala, ba dirudi Joanen dizi-
puluren batek eman ziola azken eskua 21 gn. kapituluari, baiña 
ezagun da, alere, Joan berbera izan zela iturburua. 

Paulok aipatzen dituen kristofaniak, 
eta ebanjelioetakoak 

Axaletik bakarrik gauza konsideratzen duenari irudituko 
zaio, bearbada, ez dutela elkarrekin ikustekorik Paulok aipatzen 
dituen kristofaniek (1 Cor 15, 3-7) eta ebanjelioetan datozten 
agertze-kontaerek. Baiña urbillagotik aztertuz eta konparatuz. 
garbi agiri da ba dela aski senidetasun bien artean. 

Pauloren fede-aitorreran testigu-sailla aipatu eta auzi onen 
mami guztia eman nai da, baiña formula trinko eta murritz ba-
tean, xehetasunetan sartu gabe. Esate baterako, teetigu oien ar-
tean "Amabiak" aipatzen ditu, eta ez du zeaztasun geiago ema-
ten. Apostoluek, ordea, bein baiño geiagotan ikusi zuten Jesus: 
bein Tomas kanpoan zela, beste bein Tomasekin batean, beste 
bein Tiberiasko itxasertzean, ta abar; baiña fede-aitorrera labur 
batean ez dago xehetasun oietan sartzerik. Gaiñera, bigarren mai-
Hako testiguak ez dira kontuan artzen: ez Maria Madalena, ez 
emakumeak, ezta Emausko dizipuluak ere. 

Ebanjelisten artean, berriz, iñork ere ez du kristofania guz-
tien kontu osoa eman nai. Bakoitzak agertze bat edo beste au-



JESUSEN PIZTUERA 321 

tatu izan du, bere xedeari dagokionez. Esate baterako, Mateok 
bi bakarrik dauzka: bat bidenabar bezala aipatua (emakumeena), 
eta bestea amaika apostoluekin gertatutakoa. Baiña Mateok, da-
kigunez, kronologiaz kontu guti egin oi du, eta an-emen gertatu-
riko gauzak kristofania oni erantsi dizkiola dirudi. Eta ala, ager-
tze onen aitzakiz, duda-muden aipua egiten du, eta emen sar-
tzen du, baita ere, predikatzera joateko agindua. Gaiñerakoan, 
Mateok ba zekien ondotxo Apostoluei bein baiño geiagotan ager-
tu zitzaiela Jesue. 

Lukasek —onen ebanjelioari bagagozkio— badirudi iru kris-
tofania bakar bakarrik ezagutzen dituela: Pedrorena, Emausko 
dizipuluena, eta amaika Apostoluei gertatutakoa. Baiña Lukasek 
berak ba du beste liburu bat, Apostoluen Egiñak, eta an argi 
eta garbi esaten digu agertze mordoa gertatu zela Piztuera egune-
tik eta Asensiora bitartean (Act 1, 3; 13, 30). 

Markosen ebanjelioko bukaera zatia eraekin bat dela esan 
genuen, geroago erantsitako zatia. Zati ontan kristofanien sailla 
eman nai da, baiña laburpen murritz batean. Lukasengandik ba-
tez ere, Mateogandik eta Joanen tradiziotik artutako gaiez osa-
tua dago laburpen au. Baiña eraskin onen egilleak ba daki, nos-
ki, iturri oietan dauden kristofania guztiak ez dituela bere gei-
garri ortan sartu. 

Joanek, lehenbizian, Jerusalenen gertatutako agertzeak ba-
karrik dakarzki; eta ondoren, 21 gn. kapituluan, Galileako itxas-
bazterrekoa. Kapitulu au, gorago esan genuen bezala, Joanen be-
raren tradiziotik dator. Joanek ere ba zekian ba, kristofaniak, 
bai Jeruealenen eta bai Galilean ere, gertatu zirela. 

Ebanjelisten jokabide au eta kontatze molde berezia kon-
tuan artzen duenari, ez zaio arrotz eta bitxi irudituko Paulogan 
datozten kristofania batzuk ebanjelioetan ez egotea. Konpara eta 
komunzta ditzagun elkarrekin iturri bateko eta besteko ager-
tzeak: 
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1) Paulok lehenik Pedrori egindako kristofania aipatzen 
du. Lukasek ere aipatzen du berau. 

2) Gero Paulok amabiei gertatulakoa dakar. Au ere ba da-
tor, bai Lukasen eta bai Joanen ere. 

3) Baiña San Paulok dakarren irugarrena ez dakigu eban-
jelioetan aurkitzen ote den: ots, bosteun baiño geiago anairi egin-
dakoa. Bearbada Mateok dakarrena izango da (Ikus Mt 28, 16). 
Mateok auxe dio: Galileako mendi batera joateko agindu ziela 
Jesusek, eta an azaldu zela. 

4) Gero Paulok Santiagori egindako agertzea gogoratzen 
du. Au ez dator ebanjelioetan; baiña aztarna edo zantzuren bat 
ba da Apostoluen Egiñetan (Ikus gorago eeandakoa). 

5) Eta azkenik, Apostolu denei egindakoa gogoratzen du 
Paulok. Au Lukasek ebanjelioaren bukaeran eta Apostoluen Egi-
ñen asieran dakarrena bera da. 

Bukatzeko: dokumentuen literatur-mueta berezia kontuan 
artzen badugu, ba dago aski egokitasun eta elkartasun San Pau-
loren eta ebanjelioen artean kristofaniei buruz. 

Agertzeen tokia: Galilea ala Jerusalen? 

Kristofaniak nun gertatu ziran: Galilean ala Jerusalenen? On-
tan ere, itxuraz beintzat, ez datoz bat ebanjelioetako kontaki-
zunak. Markosen ebanjelioan, bai Kristok berak (14, 28) eta bai 
aingeruak ere (16, 7), agertzeak Galilean izango direla gaztia-
tzen du. Mateon gauza bera abieatzen da (26, 32; 28, 7. 10). Eta 
emakumeei gertatutako kristofania hura bidenabar bezala aipatu 
ondoren, agertze bat bakarra azaltzen zaigu, eta bera Galilean 
kokatua (28, 16-20). 

Lukasek, berriz, Emausko eta Jerusalengo kristofaniak da-
karzki, eta gero Asensioa (au ere Jerusalenen). Bien bitartean ba 
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dirudi ez duela ez astirik eta ez tokirik uzten beste iñungo kris-
tofanientzat. Joanek ere Jerasalenen kokatzen ditu agertzeak. 
21 gn. kapituluan, bai, Galileako agerlze bat dakar, baiña kapi-
tulu au geroago erantsia da eta beronen idazlangintzan Joanen 
ikasleek eartu zuten eskua, dirudianez. 

Oiek ola, Jesusen piztuera ukatzen dutenek diferentzi aueta-
tik artzen dute aitzaki iragarren eta laugarren ebanjelioetako 
agertze-kontakizunei siñesterik ez emateko. Beraz, jaun oien idu-
riz, kristofaniok zer izandu ziran? An Galilean erne eta sortuta-
ko begitazio batzuk, lilluramenezko irudipen batzuk. 

Guk, ordea, gorago erakutsi dugu kristofaniak benetazko 
agertzeak izandu zirela, eta ez iradipen batzuk. Berebat frogatu 
genuen adiskideek eortzi zutela Jesusen gorputza. Ikusi genuen, 
baita ere, illobiaren arakatzea egin ziteken gauza zela, aste ba-
tzuen buraan egin bear balitz ere. 

Orra, bada, puntu oni buraz eeango diren guztien kopuraa: 
kristofaniak bai Jerusalenen eta bai Galilean ere gertatu ziran. 
Lehenik Jerusalenen, gero Galilean, eta Asensioa, berriz ere, Jera-
salenen. Au frogatzeko, ordea, korapillo bat baiño geiago askatu 
bearra dago. Goazen, bada, urratsik urrats. 

Lehenbiziko urratsa: Galileako agertzeak 

Ez Lukasek eta ez Joanek ere, ez dituzte Galileako kristo-
faniak ukatu nai. Ez dute beren liburuetan eskualde artako ager-
tzerik sartu, baiña orrek ez du esan nai an ez zela ezer gertatu. 
edo agertze aien berri ez zekitela. Lukasek Apostoluen Egiñen asie-
ran eeaten digunez, berrogei eguneko epe baten barraan gerta-
tu ziran agertzeak (Act 1, 3). Apostoluak, berriz, pazko jaia os-
patzera Galileatik Jerusalenera igoak ziran; eta bein jaia pasa-
tu ezkero, Galileara itzuli bearra zuten. 

Baita ere ikusi dugu San Lukasen kontaerek badutela seni-
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detasun edo zer ikusi fede-aitorrera zabar arekin (1 Cor 15, 3-7). 
Beraz, aitorrera ortako agertzeen berri ba zekian. Eta ala ere ez 
ditu guztiak aipatu. 

Galileako agertzeak, zergatik ixildu ote ditu, ba, San Lu-
kasek? Kontu ontan erabateko arrazoi borobillik ematea ez da 
erraza, baiña, dirudianez, egilleak alako egitura edo plan bate-
kin eratu du bere liburua, eta egitura orren araura ez dator-
kio ondo, bein Jerusalenera eldu ezkero, irakurlearen gogoa an-
dik apartatzea, eta orregatik, nunbait, Jerusalengo krietofaniak 
kontatu dizkigu. 

Joanek ere ba daki, noski, Jerusalendik kanpoko kristofa-
nien berri. Or dugu 21 gn. kapitulua, Galileako agertze batekin 
(Kapitulu au aren ikasleren batek idatzia bada ere, Joanek be-
rak emandako albisteekin idatzia izan da, eta ba du, gaiñera, 
Joanen beraren marka). Gaiñerakoan, edozeiflek daki Joanek be-
re ebanjelioan gertaera nagusi eta autatu batzuk bakarrik kon-
tatu nai izan dituela, eta oien artean, Jerusalenen gertatutakoak 
zaizkio atsegin. Jerusalen-zale da, beraz, laugarren ebanjelioa. 
Aren joera ortatik dator, noski, beste lekuetako kristofaniak 
ixiltzea. 

Bigarren urratsa: Jerusalengo agertzeak 

Ez Markosek eta ez Mateok Jeruealengo kristofaniak ez di-
tuzte ukatzen, naiz ta beroien berri ez eman. 

Markosek ez digu kristofaniarik kontatu (bukaeran bai, bai-
ña bukaera ark ez dirudi jatorra). Bi esan gorde dizkigu, ordea. 
Bata Jesusena berarena. Azken aparikoan onela mintzo zaie Je-
sus apostoluei: "Ni berpiztu ondoren, zuen aurretik joango naiz 
Galileara" (Mk 14, 28). Itz onek ez du agertze konturik aipa-
tzen. Galileatik Jerusalenera Apostoluekin batean etorri zen be-
zalaxe, berpiztu ondoren ere alaxe itzuliko dela Galileara beren 
aurretik: hori da esan nai duena. 
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Bestea, aingeruak emakumeei esana da: "Joan ta eean aren 
ikasleei eta Pedrori: Zuen aurretik joango dela Galileara: an-
txe ikusiko duzute, Berak esan bezala" (Mk 16, 7). Galilean iku-
siko dutela, an azalduko zaiela, dio bigarren esakun onek: Min-
tzatze molde onekin ez ote dira Jerusalengo kristofaniak bazter-
tzen? Lebenbiziko kristofaniak Jerusalenen gertatu baziran, zer-
tara dator itz hori? 

Itxuraz eta lehenbiziko kolpean ala ematen du. Ba dirudi 
esakun onek Jerusalengo agertzeak erditik kentzen dituela. Bai-
ña ez dezagun auzi au ariñegi erabaki. Lukasek ere lehenbiziko 
kolpean Galileako agertzeen berri ez zekiala ematen zuen, eta 
gero ikusi dugu hori ez dela egia. Emen ere bearbada... 

Aingeruak itz hori esan, eta Markosek idatzi ote zezakean, 
lehenbiziko agertzeak ez Galilean, baiña Jerusalenen gertatu zi-
rela jakiñagatik? Menturaz bai. Ikusagun. Mintzatze molde hori 
esplikatzeko aski da, ene ustez, Galileako agertzeak, seiñalatue-
nak eta ajola andikoenak izango zirela jakitea. Jerusalengo ager-
tzeak gutxi batzuen aurrean izandu ziran, Galileakoak, berriz, 
ikasle mordo osoaren aitzinean. Agertze auetatik bat, adibidez, 
bosteun anaiek baiño geiagok ikusi zuten (1 Cor 15. 6). 

Abisu berbera aurkitzen dugu San Mateoren ebanjelioan (Mt 
28, 7), eta ala ere ebanjelio onek beronek agertze bat dakar Je-
ruealenen gertatua (Mt 28, 10). Itz orrekin ez dugu ba uste Jeru-
salengo agertzeak derrigorrean baztertzen eta ukatzen direnik. 

Beste aldetik, Jesusen itz orrek jatorra dirudi, Jesusi ziñez 
eta benetan jaulkia, alegia. Beintzat, Aren Pasioko zertzeladei 
guztiz ondo dagokiona. Izan ere, Jesus erromes antzo igoa zan 
Galileatik Jerusalenera bere Apostoluekin; eta modu berean 
itzuliko zela ara, berpiztu ondoren: hori da, mamiz, esan nai 
duena. 

Joanen ebanjelioa Jerusalen-zale den bezala, Markoeena Ga-
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lilea-zale ageri zaigu. Ez da ba arritzekoa, bere oitura oni jarrai-
tuaz, Galilea aipatzen badu Jesus berpiztuaren agertoki bezala. 

Mateok iru aldiz dakar Galileara joateko abisu hori (Mt 26, 
32; 28, 7; 28, 10). Baiña Markosgatik esan duguna esan diteke 
emen ere: Galilea-zale dela Maleoren ebanjelioa. Gaiñera, Ma-
teok zerbait geiago esaten digu. Orra: "Joan ziran, ba, amaika 
ikasleak Galileara, Jesusek esandako mendira" (Mt 21, 16). Noiz 
ta nun ta nola eman zien Jesusek abisu au? Jerusalenen Aposto-
luei emandako agertzeren batean ez ote? 

Dena dela, Mateo ere Galilea-zale dugu, eta ez da arritze-
koa autatu duen kristofania hori Galilean gertatua izatea. Baiña 
orrekin ez du esan nai Jerusalenen ez dela bat ere agertzerik 
izan; aitzitik, Galileako orri erantsi dizkio (dirudianez), an ger-
tatutako agertze batzuen zenbait zertzelada. (Esate baterako, du-
da mudak zertarako aipatzen ditu emen? Tomasen kasua gogoan 
duelako ez ote? Baiña au Jerusalenen gertatu zan). 

Irugarren urratsa: Jerusalenen ere 
izandu zirela agertzeak 

Lukasek eta Joanek kontatzen dizkiguten agertzeak siñestea 
merezi dutela: au frogatzea izango da irugarren urratsa. 

Tradizio zahar zaharraren laburpena dugu San Paulok da-
karren fede aitorrera (1 Cor 15, 3-7). Orain, bada, bai Lukae 
eta bai Paulo bat datoz testigu nagusien izenak ematean. Ortik 
atera dezakegu Lukas tradizio zaharrari lotzen zaiola agertze oiek 
Jerusalenen kokatzen dituenean. 

Fede-aitorrera artan Pedro eta Amabiak aipatzen dira lehe-
nik. Izan ziran, noski, Jerusalenen eta pazko egun berean, bes-
te agertze batzuk ere: ala nola, Maria Madalenari eta Emausera 
zijoazten bi ikasle aiei. Maria Madalenaren agertzeaz gorago min-
tzatu giñan. Emausko ikasleena, bere muiñean beintzat, jatorra 
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da, dudarik gabe; ikasle oietatik bati Kleofas zeritzaiola esateak 
ere zerbait eean nai du, hori frogatzeko. Emaus, berriz, nun ze-
goen zeazki ezpadakigu ere, Jerusalengo aldean zegoen (6). 

Eman dezagun orain, bai Maria Madalenaren, eta bai Emaus-
ko ikasleen agertzea ere, Pazko egunez eta Jerusalengo aldean 
gertatu zirela. Apostoluek, berriz —pentsa dezagun—, ez zutela 
kristofaniarik artu, arik eta Galileara itzuli artean. Orduan 
Emausko dizipuluen eta Maria Madalenaren agertzeek artu bear 
izango lukete lehen tokia Piztuera frogatzeko, eta batez ere iru-
garren eguneko xehetasun hori frogatzeko. Eta ez da erraz kon-
prenitzen nola Pedro eta Amabien agertzeei eman izan zaien le-
hentasun hori. Arrazoiz, ba, Pedro eta Amabien agertzeak Jeru-
salenen kokatzen dira, Lukasek esaten digun bezala. 

Joan ere Jerusalen-zale dugu bere ebanjelio guztian. Ez Ga-
lilean gertatutako gauzak Jeruealenera aldatzen dituelako, Jeru-
salenen gertatuak baitipat autatzen eta kontatzen dituelako bai-
zik. Eguna, ordua, tokia ta abar oso zeatz adierazten du berak. 
Kristofanien kontakizunetan ere berdin egin oi du. "Zortzi egun 
geroago" (Jo 20, 26). "Asteko lenengo egun aren beraren atsal-
dean" (Jo 20, 19). "Astearen aurreneko egunean, goizean goiz" 
(Jo 20, 1). . . 

Laugarren urratsa: Baita Galilean ere 
izandu zirela agertzeak 

Erakus dezagun orain baita Galilean ere gertatu zirela ager-
tzeak. Hori, egia esan, errazago aitortzen dute denek. Birritan 
Markosen eta irutan Mateon ematen da agertze auen abisua. Ma-
teok bi kristofania aipatzen ditu: bat Jerusalenen gertatua (Mt 
28, 9). Besteak, bosteun eta geiagoren aurrean gertatu zen hura 

(6) Makabeotarren gerretan asko aipatzen da Emaus. Eztabaida gogo-
na dago errixka au kokatzean. Batzuk EI-Qubeibeh eta beste batzuk Amuas-
-en alde daude. Nolanai ere, ez daude bata bestetik ain urruti. 
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bera izan bear du (Mt 28, 16; ikue 1 Cor 15, 6). Au Galilean 
izandu zela esaten digu Mateok, eta ainbeste ikasleren aurreau 
izateko, an izan bearko zuen, an baitzituen Jesusek jarraitzaille-
rik geienak. 

Apostoluen Egiñetan Lukasek esaten digu (Act 1, 3) berro-
gei egunez gertatu zirela agertzeak. Orain, bada, oietatik asko Ga-
lilean izango ziran. Apostoluak galilearrak ziran, ba, eta pazko 
jaiak igarota, beren eskualdera itzuli bear zuten. 

Bostgarren urratsa: Zeruetara igotzea 
Jerusalenen izandu zela 

Jesusen Aseneioa ebanjelioetan ez da berariaz kontatzen. Lu-
kasek, ordea, auxe esaten du: Jesusek bere ikasleak Betaniaruntz 
eraman zituela, eta an zerura igo zela (Lk 24, 50). Apostoluen 
Egiñetan, berriz, asieran, Lukasek berak gertaera au kontatzen 
du, eta luze xamar gaiñera. Olibadi mendian kokatzen du Igoe-
ra. Baiña jakin bear da Betania Olibadi mendi orren maldan da-
goela. 

Apostoluen Egiñetan datorren kontakizun oni siñestea uka-
tzeko, ez da argumentu erruteurik aurkitzen. Jesus bizi den ze-
rua ez da, noski, gure buruen gaiñean ikusten dugun izartegi 
hori. Aideetan gora igotzeak saria eta ospea erdietsi dituela esan 
nai du. Begiekin ikusten dena, ospe eta sari orren seiñalea eta 
adigarria da. 

Lukas, dirudianez, bi urtez Jerusalen eta Zesarea artean ibi-
lli zan, Paulo Zesarean preso zegoen bitartean (57-59 urteetan, 
alegia); eta berberak esaten digunez, arreta andiz miatu ondo-
ren, bildu zituen gaiak bere Iiburua idazteko (Lk 1, 3). Oso zeatz 
ematen digu Asensioaren tokia. Jerusalendik ara zenbat bide da-
goen ere zeatz eta garbi asko esaten digu ("larunbateko bidea", 
Act 1, 12). Apostoluek une artan Jesusi egiten dioten galdera ere, 
ez da, noski, garai artarako aproposena, baiña kondaira aldetik 
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bai itxurazkoa: "Jauna, orain berritu bear al duzu Israelgo erre-
euma?" (Act 1, 6) . Ateraldi ontan ere kondairagille leial zintzoa 
frogatzen da Lukas. 

Piztuera eta Igoera 

Piztuera eta Igoera (Asensioa) bi gertaera berezi bezala azal-
tzen zaizkigu. Kondairaren maillan bi dira beintzat. Baiña ba-
rruko muiñari bagagozkio, bi ala bat bakarra ote dira? Auzi au, 
agi denez, ez da kondairaren eremukoa. 

Izan ere, bi gauza bear dira emen berezi. Piztuera, kondai-
rako gertaera den aldetik, begien bistan azaltzen den aldetik, zer 
izan zan? Illobia utsik aurkitua, eta Jesusen agertzeak. Baiña jo 
dezagun gorago, piztueraren muiñera, alegia; jarri gaitezen orain 
kondaira baiño goragoko eremuan. Eta goren-goreneko alderdi 
ortatik begiratuta, zer da piztuera? Jesusen gorputzarentzat bi-
zitza berriaren asiera, mundutik kanpoan. 

Asensioan ere berdin berezi ditezke gertaera historikoa 
(Apostoluen Egiñetan kontatzen dena) eta kondairaz goitiko ger-
taera, ote, transzendentea: orduan erdiesten du Jesusek berari da-
gokion saria eta ospea Jainkoa baitan. 

Izan da, bai, bi gertaera oiek, transzendente alderdi ontatik 
begiratuta, bi ez, baifia gertaera bat bakarra direla esan duenik 
(Benoit, Wikenhauser). 

Baiña kristau fedearen iturrietatik urbillago daudela dirudi 
bestela diotenak. Piztuera, asiera bat izandu zan, noski, eta asie-
ra orrek Asensioko bukaera eta gaillurra eskatzen du. Jesuei piz-
tueran eman zitzaion ospea, eta gero Asensioan erdietsi zuena, 
desberdiñak dira, beraz? Xea dezagun pixka bat puntu au. Piz-
tueran zera ematen zaio Jesusi: gorputzeko bizitza illezkorra, 
mundutik kanpokoa, zeruko bizi molderako egokitua dagoen gor-
putza. Asensioan, berriz, ara zer ematen zaion: Jainkoaren agin-
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tean parte izatea. Hori da lehenbiziko kristauek onako eeaera 
onekin adierazten zutena: Jainkoaren eskui aldean eseririk egotea. 

Baita gorputza ere, dirudianez, obekiago egokitu zan orduan 
zerutarren bizi molderako; eta egokitze orren ondorioz, bearba-
da, orain ez da gai lehen bezalako lokarriak gurekin izateko. 
Beintzat, Asensioa gertatu ezkero, ez dira lehen bezalako kristo-
faniak berritzen; eta gertatzen direnak (esate baterako, San Es-
tebanena eta San Paulorena Damasko bidean) beste mueta ba-
tekoak dira. Artu-eman gozo hura dizipuluekin ez da ikusten 
geiago. Jesusen gorputza mundu ontatik erabat aldendu baitzan 
Aseneioan. Beste egoitza bat artu zuen. 

Egia da, bai, egoitza berri onen asiera Piztueran ikusten du-
gula, baiña, ala ere, Asensioko egunera arte, mundu barruko gi-
zonekin lokarri denak autsi gabe zegoen oraindik. Piztueraren 
testigu izateko bear diren agertzeak, Asensioakin bein betiko 
bukatu ziran. Eta gauza onek zer-ikusi du, dirudianez, Jesusek 
egun ortan artu zuen egoera berriarekin. 

Jesusen agertzeak ikusteko, 
doai bereziren bat bear ote zen? 

Ba da, noski, ala uste duenik (7). Apoetoluek eta dizipu-
luek Jesus pizberrituaren gorputz berbera ikusi eta ikutu zuten. 
Ortarako, ordea —au da jaun auen iritzia—, garazia berezi bat 
edo ahalmenen ailtxatze bat eman zitzaien aiei, eta doai hori ez 
zuenak agertze oietan ezin ikusi zezaken deus. 

Zer esan? Egia da piztuerako bizitza ez dela mundu barruko 
bizitza. Alde ortatik, Jesusek alako beheratze edo gure maillara 
etortze bat bear izan zuen era ortara agertzeko. 

(7) Wescott, Guitton. Azkeneko jaun onek, esate baterako, ara zer dion: 
"En cambio, a mi me parece que Tiberio, Tacito, Fil6n, Pilato, Josefo, si 
hubieran estado presentes en la sala en que Jesiis se aparecia, no habrian 
percibido nada", El Problema de Jesiis, Ediciones Fax, Madrid, 1960; p 296. 
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Baifia Jesus era ortara agertzen zenean, ikusia eta ezaguna 
izan zedin, ahalmenen ailtxatze bat bear zela esatea, geiegitxo 
esatea dirudi. Izan ere, Apostoluek agertze oietan ikusten zute-
na, zer zan? Giza-sentiduek arruntki eta komunzki atxeman oi 
dituzten bezalako inpresioak. Begietaratzen zaizkien ezagukizu-
nak ez dira beste mailla batekoak. Eta agertzen zitzaien hura 
Jesus zela ezagutzea, hori nola ez zan egongo aien eskuetan, len-
dik Jesus ezagutzen bazuten, eta lehen bezalako iduriakin aur-
kezten bazitzaien? Ebanjelioek ez digute esaten Jesus era orta-
ra bere etsaien edo jentillen aurrean aurkeztu zenik. Ez noski. 
Baifia ezta ere ez digute esaten Jesusen agertzeak, fededunek bai, 
eta besteek ezin ikus litzaketela. Esan dezagun bakarrik: Jesusek 
berberak autatu zituela, bere dizipuluen artean, bere testigu 
izango zirenak. 

Asensio ondoko kristofaniak, berriz, beste mueta batekoak 
dira. Adibidez, Damasko bideko kristofania gertatu zenean, Pau-
lori Iaguntzen ziotenek ez zuten gauza andirik ikusi (Act. 9, 7; 
22, 9) . Eta hori da, dirudianez, Jesus berbera, Asensio ondoren, 
beste egoera batean dagoelako. 
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TURIN-GO MAINDIREAZ (1) 

Gure aroa ez da erlikia-zalea 

Erl ik iek ez dute gaur eguneon alako fama onik. eta est ima-

zio eta arrakasta andi r ik ere ez, a lajaiña. Alako tokian Jesusen 

gurutzearen zati ba t dagoela, beste nunba i t ean zigorkatu zutene-

ko metar r ia gordetzen dela, santu onen besoa edo mar t i r i a ren 

zangoa dela . . . olako gauzak adi tzean, gaurko gizonak b izkar ra 

jaso, eta "Batek badaki egia ote den!" —esango dizu—. Ainbeste 

aldiz ziria sar tu d igu te !" Ez . Gure aroan er l ikiak ez daude ohore 

andi tan . Hor i ezin uka tu . 

Beiñola ba i , Erd i Aroan , alde bate t ik kr i t ika gutxitxo, eta 

bestetik olako gauzen gose andia zegoelako, er ruz ugar i tu z i ran 

er l ik iak . Batzuk ja to r rak eta benetazkoak, beete batzuk. . . auska-

(1) Ona emen bibliografi puxka gai oni buruz: R. W. Hynek, La 
Passione di Cristo e la scienza medica, Milano 1950. — Giovanni Judica Cor-
diglia, ,JES Cristo el hombre del Santo Sudario? Investigacion medico-legal, 
Bibliotheca Sindoniana, 1955. — Leopoldo Huidobro Pardo, El misterio del 
Santo Sudario, Bibliotheca Sindoniana, 1957. — Ramon Gaviña S.I., EI 
Santo Lienzo de Turin, El Siglo de las Misiones, Bilbao. — Mauricio Iriar-
te S.I., Sobre el llamado santo Lienzo de Turin, Raz6n y Fe deritzaion 
aldizkarian, 131 gn. tomoan (1945 urtean), 517 orrialdean. — Luis de Cas-
tro Garcia, Historia y reconstruccion medico anatomica de la lanzada. Lan 
au onako liburu ontan agertu zan: Libro de Actas del I Congreso Nacional 
de Historia de la Medicina, Madrid-Toledo, abril 1963. — Gure Arantza-
zuko errebistan ere agertu nuen lantxo bat euskeraz gai oni buruz, 1949 
urtean, 92-95 orrialdeetan. 
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lo! Zuri guztiak ez izan iriñak. Edozein modutan ere, erlikia 
bakoitzari azterrenak billatzea ez da gauza erraza. 

Gure aroa eta Turin-go maindirea 

Baiña ain zuzen ere orrexegatik da oargarri Turingo main-
direarekin gertatu dena. Erlikia onenganako kezka eta arreta gu-
re aroan piztua baita. 

Ainbeste jakintsu eta ikastunen gogoa bereganatu izan du 
erlikia onek. Itz berezi bat ere sortua da: "Sindonologia\ main-
dire oni buruzko azterketak eta estudioak izendatzeko. Italian 
ba da errebista bat, "Tabor" izenekoa, gai ontaz lan ederrik eta 
ondo egiñik argitara duena. Entzute andiko gizonak (midikuak 
batez ere) erlikia onen alde atera dira, jatorra eta benetazkoa 
dela frogatu naiez. Adibidez, Hynek jauna, Txekoslobakiako mi-
dikua, erlikia onengatik konbertitu zena, Romanese, Vignon, Ju-
dica, Barbet, ta abar. 

Maindirea Ebanjelioetan 

Esan dezagun, asteko, zertaz ari geran. Ebanjelioek esaten 
digute Jesusen gorputz illa, mirra eta aloez gantzutu ondoren, 
maindire garbi batekin izan zela estaldua (Ikue Mt 27, 59; Mk 
15, 46; Lk 23, 53). Piztuera egunean, berriz, ikasleak illobia 
ikustera joan zirenean, arria alboratua eta illobia utsik aurkitu 
zuten. Eta Jesusen gorputza biltzeko. erabilli ziren lokarri. mie-
sak eta maindirea an aldamenean ondo tolesturik zeuden (Ikus 
Lk 24, 12; Jo 20, 5-7). 

Turin-go maindirea 

Turin-go katedralean, bada, maindire edo izara bat gorde-
tzen da. Erlikia txit estimagarritzat daukate. Oso gutxitan era-
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kusten da. Jesusen gorputza, illobian egon zen denboran, main-
dire onetan egon zela bildua: hori dio aepaldiko tradizio batek, 
eta uste orretan gorde izan da erlikia au gaur artio. 

Ba dakigu gauza auei siñeste ematea edo ez ematea, libre 
dela. Gauza auek, alegia, ez direla fedekoak. Erlikiaren aldc 
dauden arrazoiak bearko dira emen aztertu, eta gure iritzia arra-
zoi oien araura neurtu. 

Fotografiak eraiki du erbia 

Erlikia onek gure kidekoen gogoa bereganatu badu, fotogra-
fiari eskerrak izan da. Fotografia, guztiok dakigun bezala, joan 
den mendean asmatua da. 1898 urtean, Pia izeneko jaun abo-
gaduak maindire onen fotografia atera zuen, lehenbiziko aldiz. 
Eta fotografia hura errevelatzerakoan, aren arridura ez zan ma-
kala izan. Fotografiaren negativuan giza gorputz baten irudia azal-
tzen baitzan: atzekoalde, aurrekoalde, begitartea ta dena. Main-
direan, begi utsez begiratzen zaionean ere, ezagun dira alako 
arrasto batzuk, eta giza irudi antzeko zerbait ere bai. Arrasto oiek 
Jesusen gorputzak an utzitako markak zirela, siñisten zan len-
dik ere. Baiña siñiste edo uete oni ez zitzaion alako balio andirik 
ematen. Lehenbiziko aldiz fotografiatu zenean, berriz, irudi hura 
negativua zela kargutu ziran. Fotografiaren negativuan, alegia, 
ikusten da ederkienik, bere bakuntasun paregabean, unkigarriki. 
Eta orduan asi ziran galderak, istilluak, eta auzi hura garbitu 
naia. 

Zer irudi mueta da hura? Zeiñek egiña edo nola egiña? Eta 
zein da irudi ortan azaltzen zaigun gizakia? Begitartea batez 
ere ain du ederra, bere tristura eta jauntasunean! Pintoreak as-
kotan jarri dira aurpegi hura imitatzera, baiña berek aitortzen 
dutenez, ereduak ba du zerbait, doairen bat, alegia, imitatzerik 
ez dagoena, berritu ezin ditekena. Pintore batek esaten zidan be-
retzat aurpegi hura bera dela frogantzarik asko, erlikia onen ja-
torra frogatzeko. 
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Auziaren alderdi argala 

Baiña ez gaitezen lasterregi abia. Dena esan bear da ta, ona-
ko au ere esan dezagun: Kondaira aldetik argitasun gutxi aur-
kitzen dugula maindire onen aurreko aldia jakiteko. Auxe da 
auzi onen alderdi argala. Dato gutxi dugu beronen zertzeladak 
eta kondaira argitzeko. 

XVI garren mendetik onera Turin-en gordetzen da. 1532 gn. 
urtean sua sortu zan erlikia au gordetzen zen kapillan, eta be-
rau ere galtzeko zorian gertatu zan. Zillarrezko kutxa baten ba-
rruan zegoen maindirea, ondo tolestuta. Suaren indarrez zillarra 
goritzen eta urtzen aeia zan. Zillar tanto bat maindirera erori 
eta bertan kalte batzuk egin zituen. Zillar gorituaren oker hori 
maindirearen toles guztietara zabaldu zan, eta ezagun da gaur 
ere. Sua itzaltzeko ura bota bear izan zuten kajara, eta ur onek 
ere bere arrastoak utzi ditu. Suak egindako urratuak, Chambe-
ryko klarisek konpondu zituzten, ahal izan zuten moduan, kor-
poral batzuen oialekin zuloak estaliz. Gaur ere maindirea bere 
luzeera osoan fotografiatzen denean, garbi garbi ikusten dira suafc 
(edo obeki esateko, zillar gorituak) egindako oker oiek. Baiña 
eu arrasto oiek maindirearen alboetan daude, eta orri eskerrak. 
Jesusen irudia osorik gelditu da. 

XVI gn. mendetik arutz maindire onen berri jakiten dira 
lanak. Beronen kondaira argitzea ez da gauza erraza. Oraindik 
egin gabe den lana da, beintzat. Tradizio batek ara zer dion: 
Kruzadoak Konstantinoplaz jabetu zirenean, ango eliza batean 
aurkitu zutela erlikia au, eta andik artu eta Europara ekarria 
izan zela. Uste onek ba du egi itxura andia, baiña hori froga-
tzeko siñistamenduak falta dira. 

Eta oraindik okerrago dena. Erdi Aroan ba dira dokumentu 
batzuk, buldak eta abar. Eta oiek diotena egia balitz, eta gure 
maindire ontaz esana dela frogatuko balitz, beronen jatortasuna 
lurrera etorriko litzake. Ara zer dioten dokumentuok: Maindire-
ko irudia pintore batek egiña dela. Beraz, hura ez dela Jesusea 
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gorputza egondako maindirea. Kopia bat dela, edo aren antzera 
asmatua. Auxe gauza xelebrea! Erlikia gauzetan ain siñiskorra 
eta eiñisbera izandu zen Erdi Aroa, onekin ez zan bat ere lasaia 
izan. Nolanai ere, eta gorago esan dugunez, kondaira-alderdi au 
da erlikia onen alderdirik illunena, argalena. Bear eta nai lira-
ken datoak falta zaizkigulako, noski, eta direnen garbitzapena 
egin gabe dagoelako. 

Maindirea bera mintzo dedilla 

Baifia utsune hori gora behera, or da maindirea bera, eta 
bertan tinkaturik azaltzen den irudia. Or dugu, baita ere, foto-
grafiak egotzi duen argi andia. Eta or dira, irudi onen sorrera 
esplikatzeko midikuek egin dituzten esperientziak. Jesusen Pa 
sioko zertzeladak jakiteko oso iturri baliotsua biurtu da maindi-
re au. Eta azkenik, or dago maindirean agertzen den aurpegia: 
aurpegi bat guztiz apartekoa, paregabea. Ba dirudi bera ere ja-
tortasunaren alde mintzo dela, aski garbi eta ozenki. 

Esan ditzagun onezkero maindirearen neurriak. Luzean 4,36 
metro. Zabalean 1,10. Jesusen gorputzaren irudia bere luzeera 
guztian azaltzen da maindirean. Eta agertzen da, gaiñera, bai 
atzekoaldea, eta bai aurrekoaldea ere. Irudi hori nola sor zite-
ken konprenitzeko, zera jakin bear da: Jesusen gorputz illa, 
mirra eta aloeko nahastura batekin gantzutu ondoren, maindi-
reakin estaldu zutela. Eta lan onek era ontara egiña bear izan 
zuen: aurrena maindirea lur gaiñean zabaldu eta maindire gai-
ñean gorputz santua ezarri. Gero, maindirea luzea izanik, bu-
ruaren parean biurtu, eta maindirearen beste erdiakin gaiñaldea 
estali zuten. Azkenean, berriz, lokarriekin dena lotu, aurpegi on-
doan beste zapi bat jarri, eta ola ezarri zuten gorputz santua 
illobian. 

Erlikia onen jatorra frogatzen astekotan, lehenik egin bear 
den gauza zera da: ia oiala bera garai artakoa ote den ikusi. 
Liñozkoa da Turingo maindirea. Eta oial-legea, garai artako eun-
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degietan eskuz egiten ziren oialena bezalakoxea omen da. Gau-
za oietan trebe direnak, beintzat, oialari berari begiratuta, ez 
dute aitzakirik edo oztoporik ikusten; garai artakoa izan diteke-
la diote, alegia. Ezagutzen dira gaurko egunean garai artako oial 
batzuk, eta bai zaharragoak ere. Oialari begiratuta ez dirudi, ba, 
deue esan ditekenik. 

Maindireko irudia nola sortua 

Baiña oial kontuak alde batera utzirik, emen galderarik la-
rriena eta nagusiena onako au da: Maindirean agiri den irudia, 
pintura bat ote da, bai ala ez? Pintoreen batek egin ote du iru-
di hura? Hori frogatuko balitz, akabo, erlikia au jatorra ez de-
la frogaturik legoke. Eta gorago esan dugunez, hori diote Erdi 
Aroko dokumentu batzuek. Baiña dokumentu oiek diotena ge-
zurtatzeko, or dago irudia bera, eta or daude beronen gaiñean 
egin diren azterketak. Lan onetan aritu direnak ara zer dioten 
ao batez: maindirean agiri den irudia ez dela pintura bat. Fo-
tografiak erruki gabe salatu oi ditu pinzel-arrastoak. Orain, ba 
da, maindire onen fotografietan ez da pinzel arrastorik nabari. 

Gaiñera —au ere gorago esan izan dugu—, maindireko iru-
dia negativua da. Fotografiak jakiñarazi digu hori. Lehenago ez 
zegoen hori jakiterik. Maindireko irudia fotografia asmatu baiño 
lehenagokoa dela bistan da. Orain bada, negativu eta positivua-
ren berri ez zekiten denboran, nola egin ziteken olako irudi bat, 
eta zertarako gaiñera? Pintore batek nola egin zezaken buruz eta 
itsu itsuan pintura bat, gero negativuan ikusi bear zena, eta hori 
ikusterik ez zegoen garaian; eta era ortara lan egiñez, nola pin-
ta zezaken Jesueen irudi bat ain bakarra eta ederra, eta kondai-
rakin ain ados datorrena? Erabakitzat ematen dute, ba, denek 
puntu au: irudi hura ez dela pintura bat. 

Orduan nola izan da egiña? Irudi orrek zer sorrera izan du? 

Midikuek lan andia egin dute maindire onen misterioa ager-
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tu naiez. Oien esperientziei eskerrak, argitu da, dirudianez, iru-
diaren sorrera modua. 

Ebanjelioak dio Jesusen gorputza mirra eta aloezko nahas-
tura batekin izan zela gantzutua, eta gero maindirean bildua. 
Midiku batzuek, bada, zera egin dute: ildako baten gorputza 
artu, mirra eta aloekin igurtzi, eta gero maindirean bildu. Eta 
egun gutxiren buruan maindirean aztarnak somatzen dira •—an 
egondako gorputzaren itxura, alegia—. Eta irudi-itxura hori ne-
gativua izan oi da. Ukenduek eta gorputz illak botatako lurru-
nak egiten dute hori. Oien egitez, gorputzaren itxura maindirean 
tinkatua gelditzen da. Hori ala bada, emen dugu bidea, Turin-
go maindireko irudia nola sortu zen jakiteko. 

Gaiñera, maindirean agiri den giza itxurak Jesueen Pasioko 
seiñaleak ditu: zauriak esku-oiñetan eta saietsean, buruan —ba-
tez ere garaitean—, arantzazko koroiak ateratako odol moltsoa, 
atzekaldean azoteek egindako urratuak, eskuiko sorbaldan guru-
tze egurraren latzak utzitako marka, t. a. 

Orain bada, maindireko itxura hura gorputz il batek egiña 
bada, kuestioa au da: Zeiñena izan diteke gorputz hori, Jesuse-
na ezpada? An agiri den giza irudia gurutziltzatua, arantzaz ko-
roatua, flajelazioa pasatutakoa, saietsean lantzaz zulatua t. a. izan 
da. Gauza guzti auek, irudi hori norena den ez ote digute salatzen? 

Jesusen Pasioaren gora beherak nola izandu ziren jakiteko, 
argi bide aundia ematen digu itxura onek. Midikuek batez ere 
milla ezaupide eta aztarna aurkitu dute, eta denak irudi hori 
jatorra delako ustea sendotzera datoztenak. 

lltze-zulodk esku-muturretan 

Aztarna oietatik bat edo beste bakarrik aipatuko dut. Jesus 
guTutz-iltzatuaren irudi denetan eskuetako iItz&-zuloak esku-ba-
rrenean egoteh dira; esku naban edo eskuarran, alegia. Maindi-



Kris to , arantzez koroatua 

(Durero-rena) 

Albert Diirer (1471-1528), Berbizkundeko pintorerik handienetakoa. Nu-
remberg-en sortu eta hfla, baina jatorriz hungriatarra. Italia-n egona zan, 
eta ango artearen guna bereganatu ahal izan zuen. Durero-ren irudi denetan 
nabari da halako tristura eta miñantza. Kristau eriijioko gaiak, eta batez ere 
Kristoren Pasioa, askotan pintatu zuen. Antziñate eta Erdi-Aroko arteak jain-
kozko lurralde batean kokatu izan digu Kristo, gugandik pixka bat urrun-
dua. Berbizkundeko arteak, berriz, ez. Kristoren gizatasuna ageri da hemen 
nagusi. Baina hala ta guztiz ere, nere ustez, ez dira irudi hauek Turin-go 
maindirearen maillara heltzen. Ezta urrik ere. 





342 AMABOSTGARREN KAPITULUA 

re ontako itxuran, berriz, esku muturrean daude kokatuak. Eta 
kondairaren arauaz egi itxura geiago du orrek. Erromatar solda-
duek ba zekiten beren ofizioa ondo egiten. Iltzeak eskuan bertan 
sartu ezkero, gorputzaren pisuaz eskuak urratu eta gorputza lu-
rrera eroriko litzake. Eskumuturrean, berriz, ba da ezur sorta bat 
aski sendoa, urratu hori gerta ez dedin; eta iltzea sar diteke ezurtxo 
oiek osorik gelditzen direla, pixka bat beren tokitik mobituaz 
bakarrik. 

Eta auxe arrigarria: maindireko irudi onetan Jesusen eskuak 
ikuei bai, baiña esku bakoitzetik lau beatz bakarrik agiri dira; 
bestea, beatz nagusia, erpurua, ez da ikusten, esku azpian gordea 
dagoelako. Eta midikuek diotenez, hori da iltzea sartzerakoan, 
beatz orren zaiñak laburtu egiten direlako, eta orrek egiten du 
beatzaren apartatze hori, beatza gordea eta esku azpian bildu-
rik egotea. 

Jesusen Pasioaren argitasunak 

Jesusen Pasioko beste xehetasun batzuk ere argitu izan dira 
maindire au dela medio. Esate baterako, bi oifiak iltze bakar 
batekin izan zirela josiak, arantzazko koroia ez zela izan bekoki 
inguruan jarritako zerrenda bat, baiña buru estalki gisakoa, ots, 
arantzekin osatutako estalki bat buru guztian ezarria. Gauza guz-
ti oiek, eta aipatzeke uzten ditugun beste ipi apa asko, oso sa-
latariak dira; eta bazterretan zabaldurik dauden irudien erara 
ez daude jarriak. Odol arrastoak eta gorputz illak botatzen di-
tuen beste jario eta izerdien aztarnak ere somatzen dira. Ezin 
luza gindezke irudi onen xehetasunetan, baifia gauza guzti oiek 
pisu andia eman diote itxura au jatorra delako susmoari. 

Itxura denez, presaka eta korrika ibilli bear izan zuten Je-
susen gorputza gurutzetik eraaxten eta illobiratzen ibilli zirenak. 
Eguzkiaren sartzearekin jai eguna asten zan, ba, eta bein jaia a»i 
ezkero, orrelako lanik egitea ez zan zillegi. Orregatik, eta an 
gertuan urik egongo ez zelako, Jesusen gorputza garbitzerik ez 
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zuten izan. Zegoen bezala, mirra eta aloezko nahasturarekin gan-
tzutu edo igurtzi, maindirean bildu, lokarriekin lotu, eta ala 
ezarri zuten illobian. Orrela gelditu dira maindirean odol arras-
toak, eta baita gazure eta beste jarioen aztarnak ere. 

Bi objezio 

Dena esan bearra dago, eta irudi onen kontra jartzen diren 
bi objezio ere aipatuko ditut emen. Bata, aurpegiagatik. Zahar 
itxura andia duela aurpegiak. Ez du ematen 33 urteko gizonare-
na. 60 urte edo or nunbait ba dituela ematen du. 

Ala da, bai. Baiña iñoiz irakurri dut nik (objezio oni eran-
tzunez, ain zuzen) oiñaze bortitzek (Jesusek pairatu bear izan 
zituen bezalakoak) ba dutela botere giza itxura beingoan alda-
tzeko; gazte zena eta zirudiena alda dezaketela, alegia, zahar 
itxura artzeraiño. Gaiñera, irudi hori illik dagoen batena dela ez 
da ahaztu bear. Biboteak, bizarrak eta ille luzeek ere beti egiten 
dute berea, zahar antza emateko laguntzen dute, alegia. 

Beste objezioa: Jesueen gorputzak luzeegia dirudi. Metro bat 
eta larogeita bi zentimetro ditu luzean maindire ontako gorputz-
-irudiak. Orain, bada, garai artan judu arrazako gizakiak askoz 
ere kaxkarragoak omen ziran. Goratasun hori ezin siñistuzkoa li-
tzake, beraz... 

Zer esan? Alde batetik, ez dakigula neurri oiek guztiz zea-
tzak ote diren. Baliteke maindirean Jesusen gorputza zen baiño 
luzexeago azaltzea, irudiaren markak luzetu edo anditu direlako. 
Eta bestetik, Jesusek goratasun hori izatea, ain siñiegaitz ote da, 
gero? Orain beintzat, ba dira goratasun hori dutenak (Pio XII 
garrenak 1,82 metro zeuzkan). Eta orduan ere gizon batzuk bes-
teak baiño altuagoak zirela ba dakigu. Testamentu Zaharrak dio 
Saul erregetzat autatua izan zenean, gizataldearen erdian jarri, 
eta sorbaldatik gora denen gaiñetik gaillurtzen zela (1 Sam 10, 
23). Nolanai ere, ezin ditekena ez da. 
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Bukaera 

Dena dela, eta Turingo maindirearen auzi au bukatu baiño 
lehen, gogora dezagun berriz ere: au siñistea edo ez siñistea, li-
bre da, noski. Ez da fedeko gauza. Krietauen artean ere iritzi 
ezberdiñak daude kontu ontan. Eta asko, frogantza errutsuagoak 
ager ditezen arte, ezbaiean dira. 

Baiña onako puntu auek, nere ustez, frogatutzat eman di-
tezke: 

1 Irudi hura ez da gizonen eskuz egiña izan. Beste itz ba-
tzuez esateko, ez da pintura bat. 

2 An dagoena zera da: gorputz il batek maindirean utzita-
ko marka, aztarna. Mirra eta aloekin igurtzitako gorputzak main-
direan utzitako aztarnak, alegia. 

3 Gorputz il orrek zigorkatua, arantzaz koroatua, gurutz 
iltzatua, eta saietsean lantzaz zulatua izan denaren agiriak ditu. 
Zein beste izan diteke, Jesukristo berbera ezpada? 

4 Eta azkenik, irudiak eskeintzen digun begitartea izugarri 
ederra da, jainkozkoa, sekula iñungo pintorek aematu ez duen 
bezalakoa. 

Egia ote da orduan Jesusek bere erretratua utzi nai izan zi-
gula? Eta utzi ere guri, gure aroko gizonoi. Izan ere, fotografia 
asmatu zen arte, ez da aurpegi onen ederra jakiterik izan. Eta 
erlikia onen estimazioa ere orduezkeroztik geitu eta zabaldu da 
bazterretan. 

Erlikia au jatorra eta benetazkoa bada (eta ala dela ematen 
du) , Ebanjelioko gertaeren kondairatasuna frogatzeko zer nolako 
balioa duen, bistan da. Ez goaz, ba, ortaz deus geiago esatera. 
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K R I S T O R E N E R R I T I K A T E R A T Z E N DEN FROGANTZA (1) 

Krietau fedea ez da baka r r ik ideologia bat . Ez da ideologia 

xoilla eta utsa, alegia. Ez da an nunba i t , ipuie tako er r ian ames-

tutako gauzetan siñistea. Gure fedeak lokarr i sendo eta ezin au-

tsizkoak di tu kondai ra rek in eta zangoek zapal tzen duten lur one-

k in . Ezur aragizko gizon bati dago fede au sendo lotua. Naza-

re teko Jesusi, alegia, Fedeak kondai rarekin eta lur onekin d i tuen 

lokarr i oiek, sekula baiño geiago bear dira gaur gogoratu, aus-

nar tu eta argi osotan j a r r i . 

Orrexegat ik , ain zuzen, Jesus bizi izandako lur rean dauden 

oroigarr iek berebiziko ajola dute kristau fedearentzat . Jesusen 

(1) Bibliografia.—Bellarmino Bagatti, o.f.m., "L'Eglise de la Circoncision", 
Jerusalem 1965. — Id., "Gli antichi edifici sacri di Betiemme", Jerusalen 
1952. — Id., "Gli scavi di Nazareth. Vol. I dalle origini al sec. XII", Geru-
salemme 1967. — Donato Baldi, o.f.m., "Enchiridion Locorum Sanctorum". — 
Id. "Guida di Terra Santa", Gerusalemme 1963. — Baldi-Lemaire, "Atlante 
Biblique". — Clemens Koop, "Itineraires evangeliques", Tours, Mame. — 
Vicent-Abel, "Jerusalem. Recherches de topographie, d'archeologie et d'his-
toire", Paris, 1922. — S. Silviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta, Ro-
mae 1887. — Eusebio di Cesarea, "Storia Ecclesiastica", Firenze 1943. 

Interesgarria da puntu auetaralko "Tierra Santa" izeneko illerokoa; fran-
tsesez, inglesez, arabez, italianoz eta gaztelaniaz ateratzen da Jerusalenen 
bertaru. — Euskeraz Arantzazuko errebistan artikulu sail- bat atera nuen 
1966-67 urteetan: "Kristoren lurraldera erromes". — Ikus, baita ere, Izurra-
tegi: "Jerusalengo osteran", Zornotza 1923. 
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ezagutza osatzeko, eta gure fedea azkartzeko, lur hura eta ango 
toki santuak bisitatzea bezalakorik ez dago. Ez da poza makala 
fededunak artzen duena, ango Santuarioak ain txintxo zainduak 
eta maitekiro gordeak ikustean. Jainkoak bakarrik daki zenbat 
odol-nekeren truke frantziskotarrek egin ahal izan duten mirari 
au. Eta frantziskotar oien artean euskaldun izenak ere ba dira. 
Oietako bat, Anai Lardizabal, XVII gn. mendekoa. Berari eske-
rrak biurtu ziran katolikoen eskuetara Belengo eta Jerusalengo 
Santuarioak. Anai onek ba du karta bat (edo karta baten zatia) 
euskeraz egiña, 1655 urtekoa (2). 

Beste bat —au ia gure egunetakoa—, Pedro Sorazu, An-
jeles Sorazuren anaia. Getsemanin frantziskotarrek duten ille-
rrian dago eortzia (3). 

Eskerbeltzakin pagatu izan zaie iñoiz ango gure anaiei: "Zer 
egiten dute oiek or? Arriak zaindu? A zer gauza!" Bai. Arriak 
zaindu. Hori bakarrik egin balute ere, naikoa mesede izan da 
Elizarentzat. Baiña gaur eguneon estudioak eta azterketak ere 
egiten dira. Eta azterketa oiei eskerrak, Santuario aien jatorta-
suna frogatu eta finkatu izan da. Ebanjelioek kontatzen dituzten 
gertaera nagusiak toki oietan presiski gertatu zirela jakiteko, ar-
gi andia egotzi dute azterketa oiek. 

Ebanjelioetako gertaerek alako bizi-aire bat eta berritasun 
bat artzen dute, paraje aiek ezagutzearekin, tokian tokiko zeaz-
taeun eta xehetasunak ikastearekin. Bai. Gure fedea sendotzeko 
eta gure fedeko misterioak lur ontan sendo finkaturik daudela ja-
kiteko, lur santu hura bisitatzea bezalakorik ez dago. 

Toki santu aiezaz zerbait esatera goaz, ba. Labur eta murritz, 

(2) Ikus Agustin Arce, "Texto del año 1655 en lengua euskera", Bo-
letin de Amigos del Pais, 1967 urtean, 55 or. 

(3) Ikus Agustin Arce, "Aventuras de uri Misionero de Tierra Santa" 
Boletin de Amigos del Pais, 1967 urtean, 213 orrialdean. Eta nere lantxoa 
"Tolosatik Jerusalenera", Ardnzazu illerokoan, 1968-ko ilbeltzean. 
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andizka eta erdizka, baiña zerbait beintzal. Zer frogantza atera 
ditekean andik, hori nai nuke aditzera eman. 

Puntu onen argitzailleak: judu-kristauak 

Baiña auzi oni eldu baiño lehen, sarrera gisa, judu-kristauez 
mintzatu bearra dago. Oiek baitira ango toki santuen oroigarria 
asieratik gorde zigutenak. Bai. Kontu ontan judu-kristauek eman 
digute argia. 

Judu-kristauak: orra erabat ahazturik eta bazterturik izan 
ditugun anaiak! Eta ala ere, beroiengandik zabaldu zan Eliza. 

Eliza, denok dakigun bezala, juduengandik sortua da. Judu 
arrazakoak ziran Jeeus, Ama Birjiña, Apostoluak, San Paulo, 
ebanjelistak (San Lukas ez, beste guztiak). Lehenbiziko kristauak 
judu odolekoak eta judu erlijioan aziak ziran. Apostoluen Egiñak 
diotenez, millakak izandu ziran Kristoren federa etorritako ju-
duak (Ikus Act 21, 20). Oien artean, apaizak ere ba ziran (judu 
erlijioko apaizak, alegia) (Ikus Act 6, 7). Dirudianez, apaiz oiek. 
lehen bezalaxe segitzen zuten judu erlijioko zeregiñak egiten. 
Kristoren fedea onartzen zuten, baiña orregatik ez zuten uste judu 
erlijioko zeremoniak eta usadioak baztertu bear zirenik. Santia-
go "Jaunaren anaia", eta gero Simon, Jaunaren illoba, izandu zi-
ran judu krietau auen apezpikuak Jerusalenen (4). 

Domiziano Enperadorearen denboran David erregeren jato-
rrikoak garbituak izaten ziran. Nazareten ba ziran Jesusen ahaide-
batzuk, eta Daviden jatorrikoak zirelako, Domiziano orren au-
rrera izan ziran eramanak. Domiziano aurki kargutu zan oso po-
break zirela, eta eskuak ikorziriñez beteak zeuzkatela (nekaza-
riak ziran ba) . Gaiñera, Kristoren erreinua mundu ontakoa ez, 
baiña beste mundukoa zela zioten. Gauza guzti auek ikusirik, Ii-

(4) Ikus Zesareako Eusebio, Historia Ecclesiastica, III, 20. 



348 AMASEIGARREN KAPITULUA 

bre utziak izan ziran. Erromako Enperadoreak ez zuen aiekga-
tik agintea galtzeko perilik (5). 

Judu-kristau oiek, bada, beren judu usadioekin jarraitu zu-
ten. Beste juduak bezalaxe, larunbata jai egiten zuten, zirkunzi-
datu egiten ziran, Pazko eguna Nisan illaren 14 garrenean ospa-
tzen zuten, janarien artean bereizkuntzak egiten zituzten, t.a. 

70 gn. urteko gerran, Kristoren itzak gogoratuz, judu kris-
tauek ez zuten parte artu. Pella-ra erretiratu ziran, Jordan ibaia-
ren beete aldera, eta ala ondamendi artatik salbatu ziran. Ge-
roago, berriz, 135 gn. urtean, beste gerra bat egin zuten juduek 
erromatarren kontra (Adriano Enperadorearen denboran). Gerra 
orren ondoren, erromatarrek atzerritarrez bete zuten Palestina. 
Orduezkeroztik, Jerusalengo apezpikuak ere7 odolez, kulturaz eta 
mintzoz griegoak izango dira, ez juduak (Zesareako Eusebio, leku-
ko). Orrek, ordea, ez du esan nai judu kristauak an segitzen ez 
zutenik. An zeuden, bai. Bi etorkitako kristauak gertatu ziran 
elkarren ondoan. Baiña elkarren ondoan biziagatik, ez ziran ba-
teratzen. Bi talde oietako kristauak, bakoitza bere oitura, izkun-
tza eta mentalidade bereziakin bizi ziran. Egeria edo Eteria (au 
da emakume aren izena, aren idazlana Silviaren izenarekin agertu 
bazan ere), IV gn. mendeko azken urteetan toki santuak ikus-
tatzera joan zan, eta an ikusitakoen berri eman zigun. Egeria 
onek, bada, ara zer dion: elizkizunak griegoz egiten direla, bai-
ña apaiz batek siriatar izkuntzara (?) itzultzen duela dena, erriak 
ulert dezan. Orrek ere zerbait eean nai du. 

Judu kristauak poliki poliki beheraka joan ziran. Jentillen 
artetik etorritako kristauak, berriz, indarra artuz zijoazten. Kris-
tau auek (jentillen artetik etorritakoek) Kristogan siñieten zuten, 
baiña juduen usadio bereziak ez zituzten maite. Kulturaz, pen-
tsakeraz eta azieraz arras bestelakoak ziran. Era ortara bi kris-
tau mueta sortu zan. Batzuei "judu kristauak" deituko diegu, bes-
teai "etniko kristauak". "Kristau" izen hori berori ere judu kris-

(5) Ikus Zesareako Eusebio, Historia Ecclesiastica, III, 20. 
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tauei ez zitzaien laket, berria edo arrotza iruditzen zitzaielako. 
Izan ere, Antiokian asi zan jendea lehenbiziko aldiz Kristoren 
jarraitzailleei "kristauak" deitzen. Ordura arte, Palestinan bein-
tzat, "Nazaretarrak" deitzen zieten. Eta judu kristauek, azkene-
ra arte, "kristau" izen hori ez zuten artu nai izan. 

San Jeronimok, San Epifaniok, San Justinok, Origenesek eta 
Zesareako Eusebiok judu kristau auezaz notizi asko ematen di-
gute. San Jeronimok bein baiño geiagotan esaten du: judu ba-
tek irakatei zidan unelako eta alako. Orain guk usteko genuke ju-
du orrek ez zuela kristaua izan bear, baiña pasarteok urbillago-
tik aztertuaz, judu kristauez ari dela ikusten da (6). 

Tamalez, pixkanaka pixkanaka judu kristauen eta etniko 
kristauen arteko leizea andituaz joan zan. Zismatikuak eta are 
herejeak izatera ere eldu ziran judu kristauetatik ez gutxi (esa-
te baterako, ebionitak eta milenaristak oietatik sortu ziran). Gai-
ñerakoan, lehen mendeetako kristau literaturan ba da zenbait 
obra ospetsu, judu krietauen kutsu nabaria dutenak: Didache fa-
matua, Hermasen "Artzaia", apokrifu asko, t.a. Hegesipo eta 
Ariston idazleak ere oietakoak ziran. 

Baiña denborakin judu kristauak baztertuak gelditu ziran eta 
gaizki ikusiak alde orotarik. Juduen begitan gaizki ikusiak, be-
netazko juduak ez zirelako; eta etniko kristauen begitan ere gaiz-
ki ikusiak, kristauak baiño areago juduak ziruditelako. Eta V gn 
mendean betiko galdu zan oien kasta: batzuk Judaismura itzuli 
ziran, eta gaiñerakoak krietau Eliza orokarraren barnean artuak, 
baiña beren nortasuna eta berezitasunak galdurik. 

Gaur leia biziz egiten dira azterketak eta aitzurketak oien 
arrastoak argitara azaltzeko. Olibadi mendiko maldan, esate ba-
terako, oien illerri bat aurkitu da. 

Baiña guri emen geien ajola diguna au da: Kristoren bizi-

(6) Ikus Bagatti, "L'Eglise de la circoncision", 69 or. 
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tzako tokiak, gertaera nagusiak pasatutako lekuak, oiei eskerrak 
jakin zirela. Txintxo asko gorde zituzten Jesusen oroigarriak, eta 
oroigarri oiek gertatutako lekuak ere bai. Gero toki santu oiek 
(batzuk goizago, beste batzuk beranduago), etniko kristauen es-
kuetara pasatu ziran, baiña tokiaren zertzeladak aiengandik ika-
sita. 

Kristoren bizitzako toki santu guztiez emen ez dugu zer min-
tzaturik. Nagusi edo andiencz arituko gera, beroien jatortasun 
agiriak aipatuaz. 

Belen 

Asi gaitezen Jesusen jaiotzako lekulik. Jesus Belenen jaio ze-
la esaten digute Ebanjelioek; Belenen jaio, baiña Nazareten bi-
zi. Ez daude bata beetetik gertu. Nazaret Galileako errixka ez-
teus bat zan, txatxarra eta gutxi ezaguna. Belen, berriz, Daviden 
jaioterria izana, Judeako eskualdean, Jerusalendik oso gertu. 

Lukasek esaten digu nola Ama Birjiña eta San Jose Naza-
retetik Belenera joan bearrean gertatu ziren. Eta Belenen zeude-
la jaio zan Jesus. Aitzulo bat zela Jesus jaiotako lekua, zeazta-
sun hori ez du Lukasek ematen; baiña ganaduaren Iegorperen bat 
izan bear zuela, hori bai, garbi ateratzen da berak dionetik, as-
ka aipatzen du ta (Lk 2, 7). 

Belenen ba da baeilika bat Konstantino Enperadoreak 326 
gn. urtean egiña eta geroago Justinianok berriztatua. Basilika onek 
barruan du Jesus jaio zeneko aitzuloa. VII gn. mendean, persi-
tarrak bazter aiezaz jabetu zirenean eta kristau eliza guztiak 'Iu-
rreratzen zituztenean, Belengo oni parkatu egin zioten. Zer dela 
ta parkatu? Eliz aurreko pinturetan Errege Maguak daude Per-
siako jazkeraz jantziak, eta orrek geldiarazi zituen. "Auek gure 
errikoak dituk" esanda, eliza puskatzetik gibelatu ziran. Geroz-
tik gora behera asko izan da Belenen: arabitarrak, kruzadoak, 
katolikoen eta griego ortodosuen arteko liskarrak (zorioneko ai-
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tzulo orren jabe izateagatik liskarrak), baiña Santuarioa gaur ar-
te gorde da. Denek errespetatu dute. 

Hura dela Jeeus jaio zeneko aitzuloa, nondik dakigu, or-
dea? Uste orrek ba ote du oiñarri sendorik? Ba ote daude siñis-
tamenduak, hori siñist-arazteko? Ortarako Konstantinoren aurre-
ko garaia aztertu bearra dago. 

San Jeronimok urte asko pasa zituen Belenen. Eta bertako 
jendeagandik ara zer jakin duen: Adriano Enperadorearen ga-
raian asi, eta Konstantinoren garaira arte (beraz, 135 gn. urtetik 
326 gn. urtera arte), Adonis eta Venusen kultua egon zela toki 
ontan. Jesue jaiotako lekua autatu zuen Adrianok Venus eta 
Adonisen kultua bertan jartzeko. Ona emen San Jeronimoren 
itzak: "Jesus aurrak negar egin zuen aitzuloan Venusen maita-
leagatik egiten zan negar" (7). Adriano Enperadoreak, judu 
arrasto guztiak ezeztatu nairik, likiskeria hori egin zuen. Eta 
Jerusalenen, Kalbarioko tokian ere, gauza bera egin zuen, gero 
esango den bezala. 

Baiña Belenen ba ziran kristauak (judu kristauak), eta oiek 
Jesus jaio zeneko aitzuloaren oroigarria beti gorde zuten. San 
Justino idazleak, eeate baterako, ba zekian Jesus jaiotako aitzuloa-
ren berri (8). San Justino Naplusan (Samarian) jaioa zan, 100 
gn. urte inguruan. 

Baita Origenesek ere gauza bera esaten digu III gn. men-
dean. Onek ere ba daki Belendik urbil dagoen aitzulo batean jaio 
zela Jesus (9). 

Jesusen jaiotzako aitzuloa ezaguna bazan, orrek esan nai du 
an ba zirela kristauak (judu kristauak). Oiek tradizioz gorde zu-
ten tokiaren oroitzapena. Eta gero, Konstantinok basilika oepe-

(7) Ikusi Migne, Patrologia Latina 22, 581 
(8) Ikus Migne, Patrologia Graeca 6, 657-8. 
(9) Ikus Migne, Patrologia Graeca 11, 713-4. 
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tsua eraiki zuenean, ondo finkatutako tradizioari jarraitu beste-
rik ez zuen egin. 

Nazarel 

Jesus Belenen jaio zan bee gurasoak ara joan bearrean ger-
tatu zirelako, baiña bestela San Jose eta Ama Birjiña Nazareten 
bizi ziran. Nazareten artu zuen Ama Birjiñak aingeruaren diosa-
la eta Jainkoaren partetiko eskea, Salbatzaillearen Ama izateko 
baietza eman zezan. Eta Jesusen bizitza ixilleko urterik geienak 
ere emen Nazareten igaro ziran. 

Baiña zer zan Nazaret orduan? Errixka txatxar bat, ezteusa, 
Testamentu Zaharrean bein ere aipatzen ez dena. Amar-amabost 
etxe izango zituen guztira. (Gaur, berriz, 25.000 lagun izango 
ditu). 

Nazaret zahar hura nun zegoen kokatuta jakiteko, ba du-
gu ebanjelioan xehetasun jakingarri bat. Jesusek bere bizitza age-
rian itzuli bat egiten du Nazaretera, eta an gertatu zitzaiona itz 
auekin kontatzen digu San Lukasek: "Eta jeiki eta erritik kan-
pora bota zuten; eta beren uria jasota zegoaneko mendiaren ton-
torrera eraman zuten, andik behera amiltzeko" (Lk 4, 29). 

Gaur Nazareten, Jehenbiziko begi kolpean, ez da mendi 
orren arrastorik nabari. Eta Erdi Aroan, Kruzadoen garaian, 
Ebanjelioko gertakari hori kokatzeko, Nazaretetik urruti xamar 
joan ziran, amildegi baten billa. Baiña ebanjelioak garbi asko 
dio uria bera mendi baten maldan zegoela. Gure egunetan egin 
diren azterketak eta aitzurketak Ebanjelioaren esan au finkatu 
egin dute. Bai. Mendixka edo muiño baten maldan zegoen Na-
zaret. Baiña mendeetan zear muiño orren koska lurrez eta bete-
garriz estaliaz joan da. Toki batzuetan 10 eta 15 metro ere jaso 
da orduko zola. Egin diren azterketa oiek agertzera eman dute, 
baita ere, orduko jendearen lurpeko ganbarak, alea, zituak eta 
abar gordetzeko egiñak. Nekazari errixka zan, ba. 
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Iturria ere orduan erritik urruti xamar zegoen. Orain ez, 
orain uri barruan dago. Ama Bijiña eta bai Jesus ere makiña 
bat aldiz joango zan iturri artara, ur billa. 

Nazareten bi Santuario daude: batari Anunziaziokoa deri-
tzaio, eta besteari San Joseren etxea, biak elkarren ondoan, eta 
biak Nazaret zaharraren tokian kokatuak. Anunziazioko Santuarioa 
orainteu, urte auetan, anditu eta dotoretu da. Baiña eliza galant 
aren barruan dagoena da guri ajola diguna, ango pitxia, begini-
nia: ots, Ama Birjiñaren etxea. Beraz, ainbeste misterio gertatu-
tako tokia: aingeruaren agurra eta mandatua, Jainko Semearen 
gizon egitea, Jainko Seme orren ixilleko bizitza. Etxea baiño area-
go aitzuloa dela esan genezake. Izan ere, Nazareteko etxe aiek 
mendian idikitako zulo edo koba batzuk ziran. Eta oietako bat 
zan Ama Birjiñaren etxea ere. 

Baiña otz otzean galde dezagun: Ba ote da arrazoirik edo ar-
gumentu errutsurik hura Ama Birjiñaren etxea zela uste izateko? 
Baietz dirudi. Azken urte auetako aurkitu berriek argi andia ego-
tzi dute toki santu onen jatortasuna frogatzeko. Aita Belarmino 
Bagatti izan da azterketa oiek egin dituena. Emen, jakiña, ezin 
luza gindezke olako xehetasunetan. Baiña onako au beintzat esan-
go dugu: toki ontan mendez mende elizak eta obrak egin izan 
direla. Eta obra guzti oiek beti errespetatu izan dute ango bio-
tza bezala den Anunziazioko koba hori. XII gn. mendean kru-
zadoek eliza andi bat jaso zuten. Eta aekoz lehenago, IV gn. men-
dean, beste eliza bat egin zan, bizantino estilokoa, eta kruzadoena 
baiño txikiagoa. Baiña bizantino eliza au ere ez da izan lehen-
bizikoa. Lehenago ba zan an beste zerbait: sinagoga edo eliza 
moduko zerbait. Beraz, I I gn. edo III gn. mendean sinagoga itxu-
rako etxe bat egin zan toki artan. Grafitoak (ots: arrian eginda-
ko iskribuak) aurkitu dira, gaiflera, arri zahar aietan, eta beste 
izen eta gauzen artean, ara zer dioten iskribu oietako batzuek: 
"Agur Maria", "Mariaren toki santua", "Jesus Jainkoaren Se-
mea", t.a. Iskribu auek Efeeoko Konzilioa baiño eun urte lehena-
gokoak dira. Eta Andre Maritar kultua kristautasunaren asiera 
asierakoa dela frogatzeko, berebiziko indarra dute aurkitu auek. 
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Judu kristauen sinagoga edo eliza izandu zan, ba, toki au. 
Eta Jesusen ahaideek gobernatu zuten eliz-sinagoga hura. Ba-
taioa emateko enplegatzen zen ur-aska ere aurkitu izan da. 

Nazareteko toki santua judu kristauen tradizioari eskerrak 
gorde izan da, ba. Ondoren etorri diren elizak beti toki berean 
egin izan dira, eta beti erre6petatu dutt Anunziazioko aitzulo edo 
etxe hori. 

Azken apariko toki santua 

Jerusalenen, muiño baten erpiñean, dago leku santu au. 
Nekez egongo da berau baiño santuagorik kristauentzat. Au izan-
du zan kristauen lehenbiziko eliza. Kristau erlijioa asi zenean, 
toki ontan egiten ziran elizkizunak, billerak t. a. Jesusen azken 
aparia, Jesus berpiztuaren zenbait agertze, Espiritu Santuareu 
etorrera, Elizaren lehenbiziko pausoak, gauza guzti auek tok't 
onetan gertatuak dira. 

Muiñoari Sion Mendia deitzen zaio aspaldidanik; IV gn. 
mendetik onuntza bai, gutxinaz. Baiña dirudianez, izen hori, 
oker aditu baten erruz, bere tokitik aldatu zan. Jatorriz, jebu-
seoen gazteluari deitzen zitzaion Sion, gero Ofel-ko mendixkan, 
eta azkenik Tenplua zegoen tokiari. Azken apariko tokia ere men-
di baten erpiñean dagoelako, beroni Sion mendia deitzen asi zi-
ran kristauak, eta arrezkero izen hori gelditu zaio. Zoritxarrez, 
gaur toki santu au ez dago kristauen eskuetan. XVI gn. mendean 
maomatarrek kendu ziguten. Gaiñera, David erregearen illobia 
an dagoelako ipuia asmatu zuen norbaitek (judu batek, alegia, 
Tudelako Benjeminek); eta gaur ala dago etxea, bi partetan be-
rezia: goiko bizitzan azken apariko tokia gogoratzen da, behere-
koan David erregearen illobia. Kristauek bisita dezakete tokia, 
baiña bertan meza ematerik ez dago. 

Toki onen jatortasuna ere judu kristauei eskerrak froga di-
teke. Ia beste Santuario guztiak etniko kristauen eskuetan erori zi-
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renean ere, judu kristauek ementxe segitzen zuten. Kristau idazle, 
batzuek (Nisako Gregorio, Epifanio ta abarrek) Jerusalengo os-
tera egin ondoren, an ikusitakoa kontatzen digute: Jerusalengo 
kristauak bi taldetan bereziak daudela, sesiotan dabiltzala ta abar 
esaten digute. Judu kristauen gauzak begi gaitzez ikusten dituzte 
idazle oiek. Sion mendiko elizatxoa zan judu kristauena. Beste 
erromes batzuek eliza hori aipatu ere ez dute egiten; Jesusen 
bizitzako tokien artean ain ajola andikoa izanik, izendatu gabe 
uzten dute, eta hori da herejetzat jotako kristauen eskuetan ze-
lako. 

Andizka bada ere, konta ditzagun azken apariko toki onek 
mendez mende izan dituen gora beherak. 

San Epifaniok dionez, 70 gn. urteko ondamendian Jerusalen-
go alderdi hura osorik gelditu zan. Eta Adrianoren denborako ge-
rra ondoan ere (135 gn. urtean, alegia) Sion mendiko elizatxoa 
eta inguruko beste etxeak zutik zeuden (10). Dirudianez, eliza 
txiki bat eta sinagoga bat zeuden an. Eliza au eta sinagoga au 
judu krietauenak ziran. 

Baiña 135 gn. urtea ezkero Jerusalen edo Aelia Capitolina 
(au zan beronen izen berria) jende arrotzez bete zan. Kulturaz, 
odolez eta mintzoz helenistak ziren jendakiz, alegia. Oien artean 
kristauak ere ba ziran, ots, etniko kristauak; eta auen artetik 
dira orain apezpikuak. Baiña judu kristauak ere an ziran, beren 
oiturei txit atxikiak. IV gn. mendean oraindik bere izkuntza garbia 
egiten da bi etorkitako kristauen artean. Azkenean, ordea, emen 
ere sartu ziran etniko kristauak: Juan Apezpikuak IV gn. mende 
ondarrean edo V garrenaren asieran basilika galanta eraiki zuen 
Sion Mendi onetan. 

VTI gn. mendean persitarrak etorri eta dena lurraratu zuten. 
Gero ahal zen moduan berriztatu zan, baiña berriz ere musulma-
nek ondatu zuten. Kruzadoak eldu zirenean dena zegoen desegi-

(10) Ikus Migne, Patrologia Graeca, 43, 259-62. 
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ña; bi bizitzako kapillatxoa ez, beete guztia. Kruzadoen aginte-
pean eliza eder bat jaso zan. Kruzadoen agintea bukatu zenean, 
eliza ark kristau batzuen eskuetan iraun zuen, baiña gero eta egoe-
ra zarpaillagoan. XIV gn. mendean Napolesko erregeak diru asko 
xautuz, baimena lortu zuen San Frantziskoren semeak bertan jarri 
zitezen. Santuarioaren ondoan komentu bat egin zan frailleentzat. 
Baiña 1551 gn. urtean indar beltzez andik jaurtiak izan ziran eta 
Zenakuloa mezkita biurtu zan. Caur, esan dugunez, kristauek 
goiko gela ikus dezakete (Jesusen azken apariko tokia), baiña 
elizkizunik egitea debekaturik dago. 

Toki santu au jatorra dela bistan da. Judu krietauen tradi-
ziotik frogatzen da garbi. 

Jesusen eriotza eta piztueraren tokia 

Europa aldetik Jerusalenera dijoan erromesa Kalbario men-
dia nun ote dagoen begira asten da. An inguruan agiri diren men-
dietatik bat ote den galdetzen du. Baiña ez. Mendia baiño geiago, 
muiño edo mendixka bat zan, txiki xamarra, eta orduko iritik kan-
pora, baiña oso gertu zegoena (Ikus Jo 19, 20. Eta Hebreotarren 
kartak diona: "Extra portam passus est": iriko atetik kanpora pe-
natu zan, Hebr 13, 12). 

Eta Kalbarioko alde onetan, gurutzea egon zen tokitik oso 
gertu, baratze bat zegoen, Arimateako Joserena, eta bertan illobi 
bat, oraindik estraiñatu gabekoa (Jo 10, 41). Eta illobi onetan 
ezarri zuten Je6usen gorputza, illobiaren jabeak berak ala nai 
izan zuelako, eta artarako baimenak zuzendu zituelako. 

Ain toki santua, krietau erlijioko gertaerarik nagusienak. 
gertatutako tokia, ezin ahaztu ziteken. Eta ain zuzen orrexegatik, 
kristauen gogoa toki aietatik apartatzearren, Adrianok bertan ja-
rri zuen Aelia Capitolinako Kapitolioa, Erromako jainkoen iru-
diekin. Beraz, Jerusalengo iri barruan gelditu ziran orain paraje 
oiek, eta jainko jentillen adorazio toki biurtuak, gaiñera. Eta 
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gauzek orrela iraun zuten 326 urtera arte (11). Urte onetan Ma-
kario apezpikuak, Jesusen illobia aurkitzeko, Enperadorearen 
baimenarekin, Venusen tenplua bota arazi zuen; Aelia Capitoli-
nako tenplorik ospetsuena, alegia. Garai artan iria jentillez betea 
zegoen. Eta Makario ez zan olakorik egitera aueartuko, bere la-
nak atarramentu ona izango zuela ziurtasun osoz aurretik jakin 
ezpalu. Esan nai dut: Jesusen illobia an zela jakin ezpalu. Eta 
hori judu kristauen tradizioz jakiña zan. 

Gero, Konstantino eto Santa Elenaren aginduz, jentil tenplu 
aien lekuan, basilika eder bat jaso zan. Bi zati edo alderdi zeuz-
kan basilika onek. Alderdi batak Martyrion zeukan izena; eta 
besteak Anastasis. Beraz, bi parajeak artzen zituen barruan: Je-
sus il zen tokia, eta illobitik berpizturik atera zenekoa. 

Gero VII gn. mendean persitarrek eliza hura bota egin zu-
ten. Andik gutxi berriztatu egin zan. XI gn. mendean musulma-
nek atzera ondatu zuten. Baiña ostera ere berregin zan, ahal zan 
moduan: Anastasis deitu partea osorik, gaiñerakoak kapillatxo 
batzuen gisa. Gero Kruzadoak datoz: eta oiek bai, basilika berri, 
andi eta galanta egin zuten, Kalbarioa eta Jesuesn illobiko tokia 
barruan artuaz. Kruzadoen obra onek gaur artio iraun du, geroa-
go erantsitako adabaki eta aldaketa batzuekin. 

Jesusen illobiak bi gela ditu, garai artako judu illobiek oi 
zuten bezala. Aurreko gelara ildakoaren ahaide eta lagunak joa-
ten ziran, negar egitera edo; eta barrenekoan, bigarrenean, ezarri 
oi zan gorputza. Illobiaren kanpoko sarrera errotarri itxurako 
arri biribil batekin estaltzen zan. 

Kalbarioko kapilla, berriz, eliza onen barruan dago, eta eli-
zaren zolatik 5 metro ailtxatzen da, beiñolako mendixkaren oroi-
garriz. 

(11) Ikus San Jeronimoren arako pasarte hura, Belenez itz egitean aipa-
tu duguna: P L 22, 581. 
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Jakiña, guk naiago genduke paraje aiek Jesusen denboran 
bezalaxe baleude, baiña gertatu diren gora beherekin au ez da 
posible. Hori bai: gauza ziurtzat eman diteke au dela gertaera 
aiek gertatutako tokia. Jesusen eriotza, illobiratzea eta piztuera, 
toki ontantxe gertatu zirela, alegia. 

OLIBADI MENDIKO TOKI SANTUAK 

Jerusalen zaharraren aurrez aurre, eguzkialderuntz, Olibadi 
mendia dago, eta mendi onen ostean Betania. Josafateko ibarra 
edo Zedrongo arrua, berriz, iri zaharraren eta Olibadi mendiaren 
bitartean dago. Jesus ainbeste aldiz ibillitako parajeak auetxek! 
Olibadi mendiko maldatik agiri den bista zoragarri hura bein bai-
ño geiagotan ikusi zuen Jesusek: Jerusalengo bista, alegia. Gaui' 
eguneon an geien gaillurtzen dena zera da: Omar-en mezkita. 
Baiña mezkita hori dagoen tokian, beiñola, Jesusen garaian, Tes-
tamentu Zaharreko tenplu ospetsu hura zegoen. 

Olibadi Mendiko malda au kristau oroigarriz betea dago. 
Guk, ordea, bi toki bakarrik aipatuko ditugu, beren jator agiriak 
edo frogantzak gogoratuaz: 1 Jesusen irakaspenen aitzuloa (men-
di tontorretik gertu dago), eta 2 Getsemaniko aitzuloa eta bara-
tzea (au malda barrenean edo behereko partean dago, Josafate-
ko ibarretik gertu). 

1 Jesusen irakaspenen aitzuloa 
(Aitagurearen eliza) 

Olibadi mendian, mendi gaiñetik oso urbil dago. Toki au 
judu kristauek beneratu zuten —Belengo aitzuloa bezalaxe— 
Konetantinoren garaia baiño lehenago, eta Adrianoren aurretik 
ere bai. Nundik dakigun hori? Zesareako Eusebiogandik (Ikus 
beronen "Demonstratio Apostolica" deritzaion liburua), eta bai-
ta judu kristauen liburu apokrifu batzuetatik ere. Jesusek bere 
dizipuluei irakaspenen batzuk emandako tokia zen hura, eta arra-
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zoi orregatik judu kristauek beronen oroitzapena gorde ziguten, 
eta dakigunez, kultu tokia ere izandu zan. Dirudianez, "eskatolo-
giko" deitzen den itzaldia irakatsi zuen bertan Jesusek: Jerusa-
lengo eta Tenpluko ondamendiaz eta munduaren akaberaz min-
tzo den itzaldi hori, alegia. Ebanjelioek ara zer dioten: mendi-
gaiñean exerita, Jerusalen eta batez ere Tenplua begien aurrean 
zituela, egin zuela Jesusek itzaldi hura (Ikus Mk 13, 3). 

Eta judu kristauen tradiziotik tokiaren berri izanik, Kons-
tantinok eliza eder bat eraiki zuen emen, Eleona deitua, eta men-
di tontorrean bertan beste bat, Jesusen zerura igotzea gogoratze-
ko, gertaera au ere emen gertatu baitzan. Eliza auek persitarrek 
bota zituzten VII gn. mendean. Gero berriro egiñak eta atzera 
desegiñak izan ziran. 

Kruzadoek Eleonako elizaren tokian Aitagurearena ailtxatu 
zuten. Orduezkeroztik beintzat, au dela otoitz orren lekua uete 
izan da. Bearbada uste au ez dago gaizki finkatua; San Lukasek, 
beiñepein, inguru ontan kokatzen du Aitagurearen erakutsia. Je-
sus Jerusalenera buruz zijoanean eta Betania pasatu ondoren, ale-
gia; beraz, Olibadi mendiko aldean (Lk 10, 38; 11, 1). Gaurko 
eliza eta klaustroetan Aitagurea ikusten da, makiña bat izkuntze-
tara itzulia. Euskerara ere bai, Bizkaiko euekerara, ain zuzen. 
1902 gn. urtean euskaldun peregrinazio sonatu bat egin zan, eta 
orduan jarria da itzulpen au (12). 

2 Getsemaniko aitzuloa eta baratzea 

Bi gertaera kokatzen dira toki ontan: Jesusen agonia edo la-
rrialdia, eta Jesus preso artua izan zen lekua. 

Eguna Tenpluan irakasten pasatu ondoren, Jesus, gauerako, 

(12) Ikus "Cronica de la Peregrinacion Vascongada a Tierra Santa, 
Egipto y Roma en 1902"; p. 205. 
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edo Betaniara joaten zan, edo bestela urbillago, Zedrongo arrua 
igaro eta Olibadi mendiko malda barrenean gelditzen zan, adis-
kideren batek an zeukan baratze eta aitzuloan (Ikus Lk 21, 37). 
Eta ala egin zuen azken aparia bukatutakoan: beeletan bezala, 
toki artara joan zan (Lk 22, 39). Eta aitzuloan zortzi apostolu utzi-
rik, beste irurekin arrikada baten bidea urrundu zan, eta an be-
launiko jarrita, otoitz egiten asi zan. Orduan erori zitzaion ari-
mara tristura edo larrialdi gogor hura. Tarteka apostoluengana 
itzultzen zan, eta gero berriz ere, lengo lekura, otoitzera. Eta 
otoitzetik jaikita, beste apostoluekin dagoela, ara non datorren 
Judas, Jesus preso artzera. Judasek ba zekian tokiaren berri, Jesus 
ara maiz joaten zelako (Jo 18, 2) . 

Jesus preso artu zuteneko tokia aitzulo bat da, eta andik 

gertu dago Jesusen otoitz-lekua ere. 

Emen IV gn. mendean eliza bat jaso zan. Eta ordura arte 
judu kristauen tradizioz gorde zan paraje auen oroitzapena. IV 
gn. mende azkenean Egeria izeneko emakume erromes ark ara 
zer esaten digun: ostegun santuko gauean apaizak eta fededunak 
Olio mendiko tontorrera joaten direla, eta an elizkizuna egin on-
doren, menditik jetxi, eta Jesusek otoitz egindako tokiraiño etor-
tzen direla. Eta emen —dio berak— ba da eliza bat apain askoa. 
Elizatik Jeeus preso artua izan zen Iekuraiño joaten ziran gero, 
eta an tokiari dagokion ebanjelio-zatia irakurtzen zan. Eta hori 
entzutean, jendea negarrez zotinga eta orroaka aeten omen zan. 
Uste dut —dio Egeriak— baita Jerusalendik ere entzungo direla 
ango orroak... 

Jesusen agoniako basilika mendeetan zear, makiña bat aldiz 
izan da egiña, desegiña, berregiña, ta abar. Gaur dagoena Barluzzi 
arkitektuak egiña izan zan. Biotz ukigarria da Ostegun santu 
gaueaxt toki aiek bisitatzea, bai eliza eta bai andik gertu xamar 
dagoen aitzuloa ere. Jesusen bizitzako toki santuen artean au da 
ikueleari zirrara eta zarrasta bizia eragiten diotenetako bat. 
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Galileako itxasoa, eta 
itxasertz artako toki santuak 

Jesusen bizitza ageriko egunik ederernak Galileako itxaso 
txikiaren ondoan gertatu ziran. Parabolak, Mendiko itzaldia, 
ogien ugaltzea, itxaso aserrearen baretzea, Pedrori emandako len-
dakaritza, eta ainbeste ta ainbeste gertaera, aintzira zoragarri ar-
tan edo beronen inguruan gertatuak dira. Gaiñera, itxasertz arta-
ko erri aberats eta andi xamarrean autatu zuen Jesusek bere bi-
zilekua: Kafarnaun-en. 

Zoragarria da itxasertz artatik azaltzen den bieta; batez ere, 
Zorionen mendixkatik agiri dena. Baiña askoz ederragoa izan bear 
zuen Jesusen garaian. Orduan erri txiki eta andi asko zeuden 
itxasertz artan: Kafarnaun, Korozain, Betsaida, Magdala, Tibe-
rias, Gergesa, Gamala, Hippos, t. a. Geroztik, Tiberias ez, beste 
guztiak galdu egin dira. Bazterrak ere landarez, olio arbolez, 
mahastiz eta mueta guztietako belarrez jantzirik zeuden. 

Kafarnaun izan zan, ba, Jesus bizi izandako erria (baiña bai-
ta Berak madarikatua ere). Erri au erabat galdu zan (lur ikara 
baten ondorioz, VII gn. mendean); eta nun zegoen kokatua ere 
ozta ozta zekian iflork, aitzurketak eta azterketak egin ziren arte. 
Egeria, emakume erromes hura pasatu zenean, zutik zegoen orain-
dik. San Pedroren etxea eliza biurtua, eta Jesus egondako sina-
goga ikusi zituen berak. Gure mendean egin diren azterketei es-
kerrak, argitara atera dira bi toki oien ondakiñak. Aurkitu den 
sinagoga, oeo ederra eta apaifla zan. Dirudianez, ordea, geroago 
egifla izan bear zuen, II gn. mendean edo; baifla hori bai: Jesu-
sen garaiko euntariak egin zuenaren toki berean egiña (Ikue Lk 
7, 5). 

Aintziraren iparraldean zegoen Kafarnaun. Eta andik sartal-
deruntz, baifla ez urruti, Tabga deritzaion eskualdea dago. Tab-
gako alde ontan, bada, iru santuario daude. Iru santuario, oso 
gogoangarri direnak: Mendiko itzaldiarena, Jesusek ogiak ugaldu 
zituen tokikoa, eta Pedrori Elizaren Lendakaritza utzi zionekoa. 
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Itxasbazterrean bertan dago azkeneko au. Ango elizatxoa 
orain anditzeko asmotan dira. Beronen ondoan armailla batzuk 
daude, arkaitzean zulatuak. Egeria erromesak ikuei zituen oiek 
&re. Zahar zaharrak dira: Jesusen denborakoak, edo zaharragoak. 
Bein baiño geiagotan ibilliko zan Jesus beroietan gora eta behera. 

Eta andik gertu xamar, muiño edo mendixka baten gaiñeaii 
eta itxa&oa begiz begi duelarik dago Zoriontasunen eliza (Men-
diko itzaldiarena, alegia). Zortzi egalekoa, zortzi zoriontasunen 
oroigarritan. Eliza berria da, noski, baña beiñola izandu zan toki 
artan kapilla bat, Mendiko itzaldiaren omenez egiña. 

Eta mendiko itzaldiaren lekutik oso gertu dago ogi ugaltzea-
ren tokiko eliza ere. Oraingoa berria da, baiña beronen lekuan 
izandu zan beste bat zaharra, gertaera onen oroitzapenetan ja-
soa. 

* * * 

Ba dira Ebanjelioetan beste toki eta gauza batzuk, gaur ere 
ezagunak direnak. Adibidez, Siloeko iturria eta Bezetako urtegia 
(biak Jerusalenen), Jakoben putzua (Naplusa ondoan, Sama-
rian). Eta gaur ere zutik daude Jeeus ibillitako erri edo errixka 
batzuk, ala nola, Betania, Jeriko, Nain, Galileako Kana, t.a. 
Baiña esan dugunarekin naikoa eta geiegi ere izango da. 

* * * 

Gauza auen berri jakiteak ba du bere ajola —bistan da—, 
Ebanjelioetako Jesus eta aren bizitzako gertaerak, ez direla 
ipuiak frogatzeko. Bai. Esan dezagun berriz ere: Gure kristau fe-
dea kondairako presuna bati dago lotua. Ezur aragizko presuna 
bati eta lur onen gaiñean gertatu ziren gertakari batzuei. Autsi 
eziñezko lokarriz lur oni lotua eta lur ontan finkatua, alegia. 
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AMAZAZPIGARREN KAPITULUA 

BESTE ERLIJIOEN AITORRERA (1) 

Kapitulu au eta urrengo biek ez dute Kristoren auzia zuzen 
zuzen eta aurrez aurre ukitzen. Kondairaren eremuan ere ez di-
ra ari. Ala ta guztiz ere, liburu onen azken aldera jarri nai izan 
ditugu, geigarri bezala. Sarbide-gisa ere jarri zitezkean. Izan ere, 
Kristoren auzia aztertzen asteko, bear bezalako planta, arimako 
idikiera edo giro berezia bear da gugan sortu. Eta idikiera hori 
edo giro hori eorraraztera dijoaz iru kapitulu auek. 

Orrelako biotz-idikiera gabe ez da posible gure auziari ata-
rramentu onik billatzea. Eta hori da gaur eguneon maiz gertatzen 
dena. Asiera-asieratik, lehenbiziko kolpean, alegia, atea ersten 
dizutela. Jesusek esaten digu Jainkoarn Seme gizon egiña dela 
Bera. Ardatz onen inguruan sortu da Jesusen erlijioa. Gu denok 
ere, Jesusi elkarturik, Jainkoaren seme biurtzen gera, eta seme-
-antzo bizi bear dugu erlijio au. Baiña zer gertatzen da? Gauza 
oiek txorakeritzat jotzen dira aztertzen asi orduko. Hori posible 
izan ditekeanik ere ez da aitortzen. Eta Jesusek olakorik eraku-
tsi zuela ataritik ukatzen dizute. Edozein hipotesi, edozein espli-
kazio, edozein bide irudituko zaie onart-errazago, egokiago, hori 
egiatzat admititzera daramana baiño. Orregatik esaten genuen 
arimako idikiera bat, gogo-zabaltasun bat bear dela, nai ta naiez. 
auzi oni eltzerakoan. Bestela, izpiritua ezezko gorri batean gel-
ditzen da tinkatua, eta ez dago ezer egiterik. 

(1) Ikus E. Dhanis, "Introductio in problema Christi", Romae 1964. 
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I 

KRISTAU ERLIJIOAREN PUNTU NAGUSI BATZUK 

Bi puntutan bil genezake gure kristau erlijioaren muiña. 
Lehenbizikoa: gizona Jainkoaren ikusterat izan dela deitua, eta 
xede hori, erlijio onek beronek aitortzen duenez, ez da Jiatura-
la, izadigaiñetikoa baizik. Beraz, elburu au guztiz da giza-iza-
keraren bear, premia eta ahalegiñak baiño goragokoa. Baiña 
hori ala bada, berbertan egin diteke galdera: kristau erlijioak 
eskeintzen digun xedea, nai duzun bezain xarmanta eta gorena 
izanik ere, ez ote da desegokia edo guretzat ez dena, gure izake-
rakin zer ikusi ez duena? Beraz, alde ontatik ez ote da arbuia-
tzekoa? 

Eta bigarren puntuak onartzen zaillagoa dirudi oraiño. Eea-
ten digu, alegia, jainkozko presuna batek giza izakera bat be-
retakotu izan zuela: Jainkoaren Semeak, alegia, giza izakera bat 
beretakotu zuela, eta gizatasun orren bidez itz egin, obratu eta 
pairatu zela. Bigarren misterio au ez da ulertzen, lehenbizikoa-
ren oiñarria dela jakiñez baizik. Jesus, Jainkoaren Seme gizon 
egiñak, bidea zabaldu zigun gizaseme denok Jainkoaren seme 
biur gaitezen. Beraz, gure erlijioa zera da: 1 Jainkoaren seme iza-
tera deitzen gaituena, 2 Jesukristo Jainkoaren Semeagan errotua 
eta sustraitua dagoena. 

Baiña gauza auek guztiak, egokiak eta tajuzkoak ote dira? 
Onartzeko modukoak ote dira, gero? Egokitasun-galdera oni ezez-
koa eman bear bazaio, arrazoizkoa da orduan razionalistek artzen 
duten planta edo jokaera. Izan ere, aeiera asieratik ersten diote 
atea Kristoren misterioari, eta ezezko hori daramate gogoan 
kristau erlijioaren sorreraz egiten dituzten azterketa guztietan. 
Guk, berriz, kristau erlijioak azaltzen diguna barne barnetik da-
gokigula erakuts genezake. Eta beste au ere bai: kristau erlijioak, 
erlijioan nai litzaken perfezioa edo oeotasuna adierazten duela. 

Erlijioa, giza gertakari bat da, noski. Eta kondairan zear 
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gertakari hori ageri zaigun bezala aztertuaz, eta giza gogoaren 
eta arrazoiaren eskeak eta galdeak kontuan artuaz, eta gizadia-
ren egoera urbildik ikusiaz, erakuts genezake ba dituela gure 
erlijioak erlijio perfetuaren seiñaleak eta itxura. Erakute gene-
zake, alegia, bere egituraz erlijio oso, egin-egiñekoari, perfetua-
ri, zor litzaioken guztia aurkitzen dela kristau erlijioan. Eta hori 
erakustera eman ahal bageneza, orduan onako au ere ezar deza-
kegu ondorio bezala: gure erlijioak diona ez dela zozokeria edo 
txorakeria, eta bederen azterketa ontan giza gogoari zabaltasuu 
bat eskatzea ez dela geiegi eskatzea. 

Jarri gaitezen beintzat egia utsaren billa, eta gauden egia 
hori onartzeko prest, nunai eta nolanai azaltzen den. Kristoren 
misterioa ez dezagupn asiera asieratik erokeriatzat jo. Kristoren 
erlijioan irakaeten dena Jesusek egitan eta ziñez irakatsi zuela, 
edo Jainkoak Jesusen irakaspen hori bere mirakuiluez finkatu 
zuela, ez dezagun, beste gabe, miatu eta aztertu gabe, alegia, 
ukatu. Ez da geiegi eskatzea, alajaiña! 

Jainkoa gure Aita bezala maitatu 

Erlijioa, Jesusek ebanjelioetan erakusten duen bezala, guz-
tiz dago giza-amodioen, griñen eta atxikimenduen gaiñetik. Erli-
jio onek zera eskatzen digu: Jainkoaren amodio bat sakona eta 
zorrotza, biotza behereko atxikimendu denetatik askatua, ar-
-eman miña eta estua Jainko Aitarekin, bizitza osoa, ahal den neu-
rrian, Aita Zerukoaren amodio orrek gobernatua eta zeruko erre-
sumaren eeperantzaz eragiña. Zeruan aren aurpegia ikusi eta aren 
seme oso osokoak egiñik biziko geralako esperantza, alegia. Orain 
ere izan, ba gera aren seme, baiña semetasun hori bete betean eta 
agerriz an azalduko baita. 

Teetamentu Zaharrean ere ba zekiten Jainkoari Aita izena 
ematen. Jainkoa Aita zan izan, erri autatuaren Aita, eta bai erri-
tarrena ere, baiña gizonari zegokion elburua onako au zan: 
"Jainkoaren morroia" izatea. Jesusek, Jainkoari zor zaion itzal, 



366 AMAZAZPIGARHEN KAPITULUA 

begirune eta zerbitzua ez dizu den gutiena ere, arindu edo gu-
txituko, baiña ebanjelioetako orri denetan gomendatzen zaiguna 
au da: semeak aitarekiko duen amodioa izan dezagula Jainkoa-
rentzat. Morroi-sentimendua ez, baiña semearen eentimendua da 
eskatzen zaiguna. 

Gizaseme guztiak Jainkoagatik maite izan 

Jainkoari diogun amodio hori Jesusek nai du, gaiñera, gi-
zaseme denetara zabal dezagun. Zeruko Aitak gizaseme guztiak 
maite dituen ezkero, guk ere orobat, eta Jainkoaren amodioa-
rren ain zuzen, maite bear ditugu gizonak. Anaien arteko mai-
tasun au lege guztiaren muiña bezalaxe da. Lagun urkoarekiko 
maitasuna da, izan ere, Jesusen agindu berria eta berezia. Agindu 
hori ez da betetzen maitasunezko itz leun baiña alferrak esanez, 
maitasunezko obrak egiñez baizik. Jainkoagatik Iagun urkoa mai-
tatuz, bizitza morala erlijio kuteuz eta seme gisako sentimenduz 
erabat gelditzen da gantzutua. Lagun urkoarekiko amodio orrek 
orotarra bear du izan, baztergabea, zabal zabala, iñortxo ere 
kanpoan uzten ez duena, ezta etsaiak berak ere. Ez dago arra-
za, odol ez larrumintzaren kolorerik, kristau maitasunari esola 
jarri lezaiokenik. 

Gauza berri asko eta aurrerapen izugarria adierazten dute-
nak dira guzti auek, batez ere Testamentu Zaharreko eta Judais-
muaren irakaspenak gogoratzen baditugu. Lagun urkoaren amo-
dioa eta Jainkoarena bat bezala ageri dira, bizitza moralaren 
gora-behera guztia amodio bikoitz ortan kokatzen da, lagun ur-
koarekiko amodioa arrotz eta urruneko direnentzat ere edatzen 
da, ta abar. 

Fedea eta Garazia 

Erlijiozko bizitzaren oiñarri bezala fedea jartzen du Jesus-
ek, ebanjelioari diogun fedea, alegia. "Garaia bete da, Jainkoa-
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ren erresuma urbil dago. Alda zaitezte eta siñista zazute berri 
ona" (Mk 15, 57). Fedea, berriz, zer da? Jeeusek ebanjelioan 
agertu digun Jainko Aitaren (eta aren Semearen) irudi bori 
onartzea, egiatzat eukitzea, eta ari gure "bai" oso-osoa ematea. 
Onartze orrek, ordea, neurrigabeko fidantzia eskatzen du Jain-
ko amultsuagan. Baifia fede eta fidantzia orrek beste zerbait ere 
galdegiten du, Jesusek ainbeste aldiz gogoratzen digun doai bat, 
alegia: gure ezereza gogoz aitortzea. Zeintzuk dira izan ere Je-
susen agerpena onartzen dutenak? "Parvuli": txikitxoak. Oiek di-
ra erresuman sarrera dutenak. Bere pekatuak aitortu zituen pu-
blikanua ju6tu biurtu zan, baiña ez fariseua, bere merezietan fi-
datzen dena. Gizasemea, justuak ez, baiña pekatariak etorri da 
salbatzera. Norbere zorren aitortze zintzoak eta Jainkoari eskei-
ñitako bizitza orrek, ba dute elkarren arteko zer ikusi, batak 
bestea du eskatzen. 

Jesusen berrionean Jainkoa ez da, ba, beti parkatzen dakiana 
bakarrik. Orrezaz gaiñera, garaziazko Jainkoa ere ba da, peka-
tari baten konbersioaz eun justuen on izateaz baiño poz geiago 
artzen duena. Gizadia pekatari da izan, eta, Jainkoagana urbil-
tzekotan, nai ta naiezkoa da norbere ezereza eta txarkeria aitor-
tzea. Ontan ere, Testamentu Zaharrak emandako Jainkoaren iru-
dia Jesusek miragarriki oeatu digu, eta era berean erlijioari ala-
ko marka edo kutsu berezi bat erantsi dio, gizonen egokerakin 
edo egiazko izakerakin guztiz ondo datorrena. 

Semea bere semetza gugana zabaltzen 

Jesusen erlijioak — esan dugu— seme-gisako sentimenduak 
eskatzen ditu Jainkoarekiko. Baiña Jainkoarekin seme-antzo bi-
zitze orrek eskatzen du, bai, Jainkoari menpetasuna erakuetea, 
baiña baita beraganako amodiorik fiñena eta garbiena agertzea 
ere. Orain bada, amodioa egon dedin edo posible izan dedin, ala-
ko berdintasun bat nai litzake maitaleen artean. Baiña gizaku-
meak ez du kidetasunik Jainkoarekin. Alde batetik pekatari da. 
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bestetik, bere izate utsez, kreatura xoilla eta mugatua besterik 
ez da. Neurridun eta mugatua. 

Seme gisa Jainkoa maitatuko badugu, eta Jainkoagandik 
semeari bakarrik dagokion saria jasoko badugu (zeruan Bera 
ikustearekin jasoko duguna), bori da, noeki, Berak misterioz be-
teriko amodio batekin maite gaituelako eta bere seme izateraiño 
ailtxatu nai izan gaituelako: ots, gure izatez goitiko mailla ba-
tera jaso gaituelako. 

Eta orra gure Jainko-semetza argitzera eta beraren sustraia 
erakustera non datorren Jesusen beste agerpena: Kristori bera-
ri dagokion agerpena, alegia. Nor edo zein da Kristo? Egiazko 
gizakumea eta gizakumeen artean bizi zena, bai, baiña denbora 
berean Jainkoaren Semea ere ba da eentidu bortitz eta berezi-
-berezi batean. Alde ontatik, kreatura guztien bildumatik kanpoan 
dago, eta bere Aitaren ondo ondoan. Jainkoaren Semea delako, 
bere Aitaren berriak ekarri dizkigu eta Jainkoaren erresuma pa-
ratu du munduan, gizonak ere Jainkoaren seme izatera iritxi di-
tezen. 

Erresuma au ez da nazio batena, gizakume eta errialde de-
nena baizik. Jainkoaren Seme onek "Gizaseme" izena ere ba du. 
eta Gizasemea den aldetik, bere anai gizonekin elkarturik dago, 
eta oien ordezkari bezala da Jainkoaren aurrean. Bera da gure 
Bitarteko. Seme-gisa jokatu bear dugu Jainkoarekin, baiña hori 
da Jainkoaren beraren Semeak bere babespean artu gaituelako. 
Erlijio ontara deitua izatea Jainkoaren beraren erregaloa da. 
Maitatu gindualako, bere Seme propioa eman zigun Jainkoak gu-
re anai eta Salbatzaille izan zedin. 

Giza-gogoaren jo-muga 

Kristoren erlijioak, emen itz gutxitan eta bere puntu nagu-
sietan azaldu dugunak, ez ote du erlijioaren gaillurra jo? Esan nai 
dugu: erlijioan nai litzaken, edo erlijioari eska dakioken perfe-
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zioa, betekundea edo osotasuna, ez ote da emen erdietsi? Erli-
jio onek eeaten digu Jainkoaren ikustera gaudela destiñatuak. 
hori dela gure azken elbura edo xedea. Baiña hori da, noski, 
Jainkoak izadi gaiñetiko maillara jaso izan gaituelako. Jainkoak 
bere etxeko egin nai izan gaituelako, alegia. Bestela, eta berez, 
apalagoa Iitzake giza gogoaren jo-muga: Jainkoa ezagutu eta mai-
tatu, bai, baiña aren irudian. Jainkoa, izadiko irudi bidez atxe-
mana, alegia. On eta egoki zaio, ordea, gure izateari, jo-muga 
izadigaiñetikoa, baldin Jainkoari ematea baderitzaio. 

Giza-adimenduak ba du gaitasun zernai gauza ezagutzeko eta 
beretakotzeko. Ezagugarri den oro gure adimenduaren bazka eta 
azkurri biur diteke. Ala zion Eskoto, frantziskotar Irakasleak. 

Giza-adimenduaren azken xedea, Jainkoa ezagutzea dela 
esan dugu. Jainkoa izadiko irudietan asimilatzea. Izadiak, izan 
ere, Jainkoaren irudiak eskeintzen dizkigu, ez osoak, noski, es-
kasak eta kaxkarrak baizik. Jainkoaren iradia eta Jainkoa bera 
iradi orren bidez aeimilatzea: orra, ba, giza-adimenduaren elbu-
raa, berez, naturaleza utsezko ordenantza batean, au da, izadi-
gaiñetiko ailtxatze bat Jainkoak guretzat paratu ezpalu. 

Beti aurrera joate bat izango litzake, ba, Gizonaren xede na-
turala: Jainkoaren ezagutza etengabe obekitze bat, Jainkoa obe-
kiago ezagutuz joatea, baiña sekula azken mugara iritxi gabe. 
Sekula irixten ez den muga, sekula asetzen ez den gosea, sekula 
betetzen ez den naia. Baiña asma edo burara dezakegu beste xe-
de bat, gure gosea osoki ase dezakena, gure naiari erabateko 
atsedena eman dezaiokena. Beste kontu bat da, ia amesten dugun 
xede altuago hori poeible ote den, edo errealidadean esistentzia-
rik ote duen. Guk dioguna auxe da: gure izpirituari, amets bat 
bezala bederen, xede hori aurkezten zaiola, eta beronen egoki-
tasuna ezin dugula ukatu. Beraz, amesten dugun xede au bene-
tan posible ote den, eta ia egitan eskeiñi ote zaigun galdetzea, ez 
da batere txorakeria. Beste xede goitar hori, onako au litzake: 
Jainkoa den bezala ikustea, bitarteko gabe, au da, aurpegiz aur-
pegi, eta ez izadiko irudien bitartez. 
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Beraz, gizonaren xede naturalaz gaiñera, gure gogamenak 
beste xede bat asmatzen edo amesten du: xede supernaturala dei-
tzen zaiona. Gizonari bere izatearen araura zor zaion xedea gain-
ditzen du beste onek, noski, baiña gainditzeak ez du esan nai 
aren kontra dijoanik, edo gizonarentzat egoki-egokia ez denik. 
Xede eupernatural onek Jainkoaren ezagutza bat dakarkigu, bete 
betean asetzen gaituena. Ala zion San Tomasek: "Arimaren ja-
kin-miña ezin pausa diteke gu baitan, arik eta Jainkoa ezaguUi 
arte, eta ez nolabait, aren esentzia edo muiñean baizik". Zorion 
oso eta bete-betea Jainkoaren ikustean bakarrik izan diteke. 
Ikustean, esan dugu, baiña agian obekiago legoke beste zerbait 
esatea: Jainkoaz osoki jabetzea, aren bozkariora iritxi, edo ola-
ko zerbait. 

Gogorakizun abstraktu auen ondoren, egotz dezaiogun begi-
rada bat erlijioaren fenomenuari, lur zabalean gertatzen den be-
zala. Alderdi ontatik eldu da, nik uste, frogarik ederrena eta 
biotz unkigarriena gure auzi au argitzeko. 

II 

ERLIJIOAREN FENOMENUAK EMATEN 
DIGUN IKASBIDEA 

Emen egiatzat jotzen ditugu filosofian azaltzen diren onako 
puntu auek: 1 Jainkoa izaki pereonala da. 2 Jainkoak mundua 
ezerezetik kreatu zuela, ez bere baitatik ateratako gaiekin. 3 Jain-
koaren ikustea ez dela gizonarentzat xede naturala, bere izatez 
gizonari zor zaiona, alegia, baiña ala ere egoki zaiola zorte au, 
Jainkoak artara deitzen baldin badio. 

Panteismua 

Iru puntu oietatik ba dago bat, bigarrena, alegia, emen zer-
bait esatea eskatzen duena. Erlijioaren fenomenuan maiz egiten 
baitugu topo Panteismuarekin. Pantei&muak ez du esaten Jain-
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koaren eta munduaren artean bat ere alderik edo desberdintasu-
nik ez dagoela. Ark diona au da: Jainkoak kausa bezala kausa-
tu zuela mundua (J ainkoagandik bereizten diren izaki guztiak, 
alegia), baiña Jainkoak ez zuela egin mundua ezerezetik. Zer di-
ra, beraz, izakiok, Panteismuaren iritzian? Jainkoaren beraren 
aldakuntza batzuk. Era ortara Jainkoa dira gauza guztiak. Pan-
teieta batzuek uste dute Jainko egille orrek ez duela konzientzia-
rik edo adimendurik, bere obra diren izakietan izan ezik. Baiña 
ba dira beste panteista mueta batzuk, Jainko egille orri ezague-
ra aitortzen diotenak. 

Guztiok dakigunez, ba dira erlijio batzuk panteiemua aitor-
tzen dutenak. Logika zorrotzaren arabera, panteismuak erakutsi 
bear luke Jainkoa dela giza-egintza denen azken egillea. Baita 
pekatuen egillea ere. Hori, ordea, Jainkoaren santutasuna uka-
tzea litzake. Baiña zorionean, logika faltaz edo, ondore txar oiek 
ez dira ain garbi ageri. Orobat, Jainkoarekin adiskidetasun ma-
mia izatea ez zaiola gizonari zor, eta adiskidetasun hori ematen 
bazaio, doarik eta urririk ematen zaiola: hori ere panteismuak ez 
luke, logikakin jokatuz, erakutsi bear; baiña zorionean alaxe ai-
tortzen eta erakusten du. 

Giza joera sakonek salatzen dutena 

Egiatzat jotzen dugu, alaber, Aistotelen erasia hura: Nola-
koa den bat bedera, alakoa iruditzen zaio xedea ere. Izan ere, 
gure epaiek, valoreen eremuan, zer ikusi andia izan oi dute al-
dez aurretik dauzkagun joerekin. Orain, bada, erlijioetan, billatu 
bear diren xedeei buruz alako uete eta segurtamen sendo batzuk 
aurkitzen badira, hori guretzat bide bat da, gizonak jo-muga orri 
buruz alako makurtasun edo plegu ezkutu bat ba duela jakiteko. 
Miatu bear dugu, bada, ea zer erakusten duten edo zer dioten 
erlijio andiek, zabalera eta iraupen luzea iritxi duten erlijioek. 
Jendetasun eta kultura-mailla dexentea lortutako errietan erroaK 
bota dituzten erlijioek, alegia. Azterketa onek gauza bat salatu-
ko digu: erlijio oietako erakutsiek ba dutela indar berezia giza-
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beteko adiñera eldu diren gizakiak ekarrarazteko. Eta hori sei-

ñale bat da erakutsi oien eta giza gogoaren joeren artean elkar-

-kidetasuna edo senidetasun bat dela jakiteko. 

Salbazioa edo osasuna erlijioko izkeran 

Baiña esan dezagun onezkero erlijioa zer den. Erlijioa da 
gizonaren artu emana Jainkoarekin (edo gizonak Jainko bezala 
jotzen duen izaki batekin). Izaki oni agur onak egiten dizkio, eta 
salbazioa itxaroten du beragandik. Salbazioa edo osasuna zer den 
ere azaldu bearra dago. Erlijioko izkeran ealbazioa edo osasuna 
zera da, alegia: ongiaren atxemaitea eta gaitzetik libratzea (gaitz 
hori frangotan eriotza eta pekatua izan oi da) . Libratze au, or-
dea, Jainkoa dela bide egiten da. 

Baiña salbazioa edo osasuna oraindik ar diteke sentidu bor-
titzean edo ar diteke sentidu emeago edo beratxagoan. Sentidu 
beratxago ontan osasunak edo salbazioak ez du esan nai giza-
mailla baiño gorago den gauzarik. Ez du adierazten, alegia, gi-
zonak batasun edo adiskidetasun mami bat Jainkoarekin iritxi be-
ar duenik. Sentidu bortitzean, berriz, bai, gizonaren maillatik 
gaiñeko elkartasuna edo bat egitea adierazten du. Elkartasun bat, 
alegia, giza izatearen mugak nolabait gainditzen dituena. El-
kartasun ori gero erlijio bakoitzak bere erara pentsatzen edo 
amesten du. Esango dizute, adibidez, salbazio-bidea gizonei jain-
koagandiko errevelazio edo agerpen arrigarri baten bidez ja-
kiñarazi zaiela. Edo esango dizute aparteko errukia eta amodioa 
jetxi dela zerutik gizonengana. Fede biziz siñisten dute Jainkoak 
doarik egin oi duen autatzean, edo aren garazia utsean. Erlijioek 
ba dituzte zeremonia edo ritu berezi batzuk, Jainkoari eta gizo-
nei buruzko misterioen argitasuna lortzeko, eta bizitze berrian 
sartuak izateko. Jainko maillako jaiotze berriaz itzegiten dizute, 
Jainkoaren konpaiñiara ailtxatua izateaz, eta monistek giza iza-
tearen mugetatik iges egiteaz ere bai. 
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Jainkoarekin bat egite hori gizonaren maillatik gorakoa de-

la eean dugu. Ortaz jabetzeko, adiskidetasun orren mamitasuna-

ri begiratzea besterik ez dago. Esango dizute, adibidez, Jainkoa-

rekiko ar-emanak ez direla morrontza-gisa bakarrik artu bear, 

eta bai seme eta adiskide gisa. Hori adierazten dute alaber, 6akri-

fizioetako janketek, eta hori salatzen du baitipat Jainkoaren es-

perientzia billatzeak, neke-ildurak, otoitzak eta kontenplazioa di-

rela medio. Hori adierazten dute extasiek edo norbere senetik 

irtetzeko egiten diren saiaketek, edo magiari, otoitzarekin batean, 

eman oi zaion berebiziko garrantsiak. Eta azkenik, beste bizitza-

ri buruzko siñiskerek hori adierazten dute argi eta garbi: esan-

go dizute an adiskidetasun osoan biziko gerala Jainkoarekin. 

Jainkoaren ikuste zoragarria traba gabe emango zaigula, Salba-

tzaillearen ondoan loriaturik biziko gerala, edo (monistek dio-

tenez) Absolutuan murgiltzera etorriko gerala (2). 

Osasun-erlijioa edo salbazio-erlijioa deritzaio, bada, gizona 

salbazioari buruz (sentidu bortitzean) gidatzen duen erlijioari. 

Salbazio-erlijioa eta erlijo supernaturala gutxi gora behera gau-

za bat dira, baiña naiago dugu izkera modu hura erabilli, edo-

zein erlijiori (eta ez kristau erlijioari bakarrik) egoki ahal dedin. 

Gure azterkizunaren aria 

Munduan diren erlijio andiei begirada bat egotziko diegu, 

salbazioa eentidu bortitzean billatzen ote duten jakiteko. Eta on-

doren beste erlijioez ere zerbait esango dugu. Eta azkenik, on-

dorio bezala, onako galdera au egingo dugu: gizona ez ote da, 

gero, salbazio-erlijioa besarkatzera deitua, eta seme-gisako sen-

timenduak Jainkoarentzat eukitzea ez ote da erlijioaren gaillurra? 

(2) Ikus Franz Konig, "Diccionario de las religiones"; Herder, Barce-
lona, 1964. — Ikus diteke, baita ere, Konzilioaren deklarazioa kristau ez 
diren erlijioei buruz. 



374 AMAZAZPIGARBEN KAPITULUA 

Munduan diren erlijio andiak 

Lau dira munduko erlijio andiak: 1 Kristianismua: au da 
geien zabaldurik dagoena (785.000.000; oietatik katolikoak, 
445.000.000 dira). — 2 Hinduismua (300.000.000). — 3 Budis-
mua (Bi mueta bereizten dira: hinayana edo "gurdi txikia": 
42.000.000; mahayana edo "gurdi andia": 275.000.000). — 4 Isla-
mismua (300.000.000). 

Krietianismuaz ez goaz emen deus esatera. Gorago esan du-
gunetik, ordea, garbi agiri da salbazio-erlijioa dela. Beronen 
muiña zein den ere azaldua dago onezkero: Kristoren itzalpean, 
Jainkoa seme-gisa zerbitzatu eta maitatu. 

1. Hinduismua. — Vpanishad deitutako liburuekin (Kris-
to jaio baiño sei-zazpi mende lehenago) asiera artu zuen hin-
duismuak salbazio-erlijio bezala. Lehenago, Fe<2is/nu^garaian, po-
liteismuaren aztarnak nabari dira. Upanishad liburuek bide bat 
erakueten dizute muga batera eltzeko. Ara zein den bidea: kon-
tenplazioa eta aszesia. Muga, berriz, atzera jaiotzeko alabearra-
ri iges egitea, eta gure izpiritu mugatua jainkozko Absolutura 
itzultzea, an baitu izadiak eta bai giza-arimak ere bere sosten-
gua eta erroa. Upanishad oietatik zaharrenetan Absolutu hori ba-
dirudi presuna ez balitz bezala azaltzen dela, baiña berriagoe-
tan Jainko personal baten ideia garbi ageri da; eta iñoiz esaten 
dizute, gaiñera, goreneko argitze eta askatze hori irixterik ez da-
goela, baldin Jainkoak berak artarako autatzen ezpazaitu. 

Hinduismua, amodioz eta fidantziaz beterikako erlijio baten 
itxurak artuz joan zan, geroago eta geiago. Garazia banatzen digun 
Jainko personalari buruz abiatua dago (panteismua baztertu gabe, 
alere). Itxura au Bhagavadgita deritzaion liburuan ageri zaigu 
iñun baiño obekiago (200 urte Kristo aurretik). An gomendatzen 
zaigun bidea au da: mundu ontako gauzetarako antsikabe izatea, 
eta biotza beti gora jasotzea —Jainkoagana, alegia—, amodioz 
eta fidantzia bero-beroaz. Amodio hori lehenik Krishnari zu-
zendu bear zaio, Jainkotasunaren avatara delako. (Avatara da 
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Jainkoaren enkarnazioa lur ontako izaki batean). Krishna, bada, 
aragi-itxuran azaldu omen zan, gizonei osasuna eskeintzeagatik. 
Osasun orren gorabehera guztia ontan datza: nik nere burua jain-
kozko Absolutu ortan murgiltzean, Absolutu orrekin bat egitean. 

Erlijio mueta edo itxura au anitz alderdi eta eektatan zati-
katu zan gero. Bakoitzak ba du bere Jainkoa edo baditu bere 
Jainkoak eta bere avatdra bereziak. Hinduismuak, errian bein-
tzat, ez du politeismua erabat gainditu. Jainko bakarra da, nos 
ki, guztiz paregabea, eta osoki perfetua; baiña beste jainkoak ere 
bere inguruan edo aldamenean dituelarik. 

Ba ditu Hinduismuak bere teologi eskolak ere. Oietako bat, 
Shankara deitzen zaiona (800 urte Kristo ondoren). Eskola onen 
iritzian, Absolutu inpersonala da benetazko errealidade baka-
rra. Egiazko askatasuna, berriz, onetan datza: nere eta Absolu-
tu orren artean edozertariko diferentzi eta bereizte guztiak ken-
tzean: hori da egia osoa. Baiña hori diotenek ere Jainko pereonal 
baten amodioa eta Jainkoarekin elkartzeko esperantza pratikan 
gomendatzen dute. Ramanuja deitzen zaion eskolak (100 urte 
Kristo ondoren) amodiozko bidea gomendatzen du eta Jainko 
personal baten ideia argi argia dauka. Eskola onek auxe aitor-
tzen du: Jainkoarekin elkartuagatik, beti izangO' dela aren eta 
gure artean alako bereiztasun bat. 

Ez dago batere dudarik Hinduismua ziñez eta benetan osasun 
erlijioa (salbazio-erlijioa) dela. Osasun orren peskizan jartzen 
du gizona. Joran goitarrak eta bizi-biziak adierazten ditu. Ba di-
ra erlijio onetan eresi batzuk, pietaterik gozo eta mardulena da-
riotenak. Aezesia eta kontenplazioa estimu anditan dira hinduis-
ten artean. 

2. Budismua. —• Budak eman zion asiera Budismuari 560-
480 urte Kristo aurretik). Berriz jaiotzeko arazoari iges egin nai 
dio (metempsikosis deritzaion dotriñak erakusten duen bezala). 
Ortarako bide bat proposatzen du: gure naikunde eta gutizia ja-
kin guztiak itzaltzea, oiek gorputzari eta munduari lotzen gaituz-
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ten ezkero. Naikunde oro itzaltzera eldu dena, miñaren gaiñetik 
dago, ezpaita geiago jaioko. Eta orduan, zer? Ortaz, dirudianez, 
Buda gutxi mintzo da. Berak askatze-bide bat erakutsi besterik 
ez zuen egin. Aren jarraitzailleek, ordea, zera diote: askatze orre-
kin mundutik kanpoan dagoen eremuan eartzen gerala. Ezezko 
denen kopuruakin adierazten duten eremuan sartzen gerala. Ezez-
ko hori, gaiñera, norbere ahalegiñekin bear da lortu: "autosote-
ria" bat da, ba, bide au. Erlijioaz zer ikusi guti du. Jainkoak ez 
dira, ez, ukatzen, baiña gure buruaren askatze-lanean ezin egin 
dezakete deus. 

Orrela ziran gauzak asieran. Baiña gero (eta goiz asko) bu-
dismua aldatu egin zan, eta erlijio kutsu andia artu zuen. Eta 
bi mueta edo moltzotan banatu zan. Alde batetik hinayema edo 
gurdi txikiko budismua; bestetik, mahayana edo gurdi andikoa. 
Gurdi txikia Zeilan eta Indotxinan dago kokatua: budista guzien 
zazpigarren partea edo zazpitik bat dira. Gurdi andia, berriz, 
Txina osoan, Japoien, Korean, Tibet eta Vietnam-en zabaldua 
dago. 

Gurdi txikia delakoak auxe erakutsi nai du: bakoitzak berak 
bere askatasuna nola lortu bear duen. Argatik da gurdi txikia. 
Askatze hori ez zaio Jainkoari eskatzen. Jainkoarekin bat egiñez 
lortzen dela ere ez dute esaten. Beren jo-muga adierazteko, ezez-
ko itzak erabiltzen dituzte. Zer ez den esaten dizute. Ezerez 
utsa ez da, noski. Zerbait aundi eta estimagarritzat jotzen dute 
jo-muga au, eta berari buruz abian diren praille eta mojek, sal-
mu gisako kantuetan, azaltzen dute beren bozkarioa. Budari be-
rari ere kultua ematen diote, baiña Jainkoa ez diote deitzen, ez 
jainko guztiak baiño mailla beheragoan dagoelako, oien gaiñe-
tik dagoelako baizik. Itz batean esateko, budismu-mueta onek, 
bere ezezko guztiekin eta dena arbuiatu naizko itxurarekin, osa-
eun-erlijio baten muiña dakar barrenean. Buda izenak "argitua* 
esan nai du. 

Gurdi andiko budistek lankide izan nai dute gizakume guz-
tien askatze-lanean. Askatze hori, jainkozko Absolutuan murgil-
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tzearekin lortzen da, eta ortara jo bear da, Budaren beraren la-
guntzaz. Gurdi andiko budisten iritzian, Buda eta Bodhisattva ze-
rutarrak asko dira. Budaren mailla edozeiñek eskura dezake. Bo~ 
dhisattva, berriz, Buda izateko bidean dagoenari deitzen zaio: 
ots, Buda-gaia esango bagenu bezala. Bodhisattva oiek, askatasu-
naren atariraiño eldu ondoren, beren anaiei laguntzeagatik, oiña-
zezko lur ontan bizitzea aukeratzen dute. 

Budak eta Bodhisattvak ugari dira, ba, eta gizonei salbabi-
dean laguntzen diete. Izan ere gizonak ez dira beren burua sal-
batzeko gauza, eta ez dakite gaiñera beren zoritxarraren berri. 
Salbatzaille oien artean ba da bat guztiz sonatua: Amida. Jain-
koa da, edo Jainkoagandik ilkia, Buda historikuan beiñola enkar-
natu zena. Bekatuak barkatzen ditu, arriskuetan Iagunlzen du, 
gizonak Etziñaldeko Lurralde zoriontsura kidatzen ditu. Udakoak 
lurralde ortan bizi dira Amidaren ondoan, Absolutura sartzeko 
azken prestaera ta argitasuna itxaroten. Paradisura eltzeko bidea 
auxe da: amodio eta fidantzia beroa izatea Amidarekin. 

Gurdi andiko budismua osasun-erlijioa dela, ez da dudarik. 

Konjuzianismuaz ere zerbait esan bearra dago. Konfuzio 500 
urte Kristo aurretik bizi izan zan. Aren dotriña moral jakinduri 
bat da. Aurrekoen tradizio, oitura eta abar batuaz, alako bildu-
ma bat osatu zuen. Gizarteko eginbideak nola bete bear diren 
erakustera dator, ba. Konfuzianismua ez da osasun-erlijioa. Er-
lijioa denik ere ozta-ozta esan diteke. Jakinduri bat, moral es-
kola bat, hori da geienbat. Jarraitzaille aeko ditu (200.000.000), 
baiña onako au ere esan bear da, alegia: konfuziotar utsik edo 
soillik nekez aurkitzen dela. Konfuziotarrik geienak budistak di-
ra denbora berean. Wu jaunak ala dio: "Nere gizaldira arte, 
txinatar guztiak budistak ziran. Budismuak erro sakonak boteak 
zeuzkan Txina osoan. Txinatarrak, jendarteko ar-emanetan, Kon-
fuziok emandako erregelen arabera gobernatzen ziran, baiña bar-
ne-biziaren zuzendaritza Budismuan billatzen zuten" (3). 

(3) J. Wu, "Par dela l'Est et l'Ouest", Paris 1955; 126 or.. — Ikus 
Dhanis, o. cit, 25 or. 
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Txinatarrek, beraz, Budismuan aurkitu bear izan zuten osa-
garria. Eta orrek zerbait esan nai du: giza-neurriko morala eta 
erlijioa ez dela aski gure arimaren gosea eta eragindura asetzeko. 

3. Islamismua. — Erlijio au Mahometek sortua da (600 
urte Kristo ondoren). Gai asko ditu kristianismutik eta judaismu-
tik artuak, baiña, hori gora behera, erlijio berezia da. Bere gi-
sako monoteismu uts garbia aitortzen du. Osasun-erlijioen seiña-
leak ez dira islamismuan ain garbi nabari. Kristianismu, Hinduis-
mu eta Budismuan bezain garbi ez beintzat. Jainkoaren jaunta-
sun, jabetasun, nai ahaltsu eta ospe adoragarria goraipatzen ditu. 
Guk Jainkoarekiko egin dezakegun guztia au da: gure burua oso-
ki aren eskuetan ezarri. Gizonak ar dezaken goitizenik estima-
rriena onako au da: Abd-Allah = Jainkoaren morroi edo zerbi-
tzaria. Jainkoarekin adiskidantza izatea erlijio ofizialak ez du 
begi onez ikusten. 

Ala ta guztiz ere siñisten dute Jainkoak errevelaziorik gore-
na —Korana—, eman zigula, profeta denetan andiena —Maho-
met, alegia— bitartekotzat arturik. Korana Jainkoaz mintzo da, 
aren bakar izateaz, aren jauntasunaz, gauza guztien gaiñean duen 
aginteaz, eta baita ere (usu gaiñera) aren errukiaz eta biotz-be-
ratasunaz. Fededunei Jainkoak pekaturik andienak parkatzen 
dizkie. Pekatari fededunak ez dira betiko kondenatuko. Betiere-
ko biziaz ere maiz mintzo da Korana: "Fededunak eta obra onen 
egilleak, oiek dira oberenak izaki guztien artean. Oien saria 
Jainkoa baitan dago: zeruetako baratzeak eta ur biziak; antxe 
egongo dira betiko. Jainkoaren gogokoak izango dira, eta baita 
Jainkoa ere beren gogoko" (Sur. XCVTI, 6-8). Ango beste onda-
sunen artean Jainkoa ere ikusiko dutela erakutsi izan du tradi-
zioak, Korango itz batzuetatik bide artuta. Eta erlijio onetan 
erne diren mietikuek ajola aundia eman diote puntu oni. 

Izan ere, Islamismuan ba da mistiku-izerdi bizkor eta zoiia. 
800 gn. urtea baiño goizago jaioa, eta gaur artio dirauena. Ala-
ko mobimendu "pietista" dei genezaioke. Anaidiak, Jainko-zaleen 
kongregazioak, bilkurak eta abar sorrarazi ditu mobimendu onek. 
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Oien artean estimu anditan dago kontenplaziozko bizia eta Jain-
koarekin ar-eman estua izatea. Mistiku joera ontakoak dira sufi 
(artillez jantziak), dervish (eskaleak) eta fakir (beartsuak). Sufi 
direlako oiek baitipat ildo nabaria urratu dute mistika alorrean. 
Batzuetan, ordea (bearbada hinduismuaren ikutua izango da au) , 
panteismura jo izan dute eta erlijio ofizialaren aldetik begitan 
artuak, persegituak eta are illaraziak ere izan dira. Al Gazali 
teologuak "sufi" auen dotriña eta islamismuarena elkartu egin 
du, bata besteakin konpon ditezkela erakutsiz. Nolanai ere, mo-
bimendu onek Islamismuan ondore sakona utzi du, alako misti-
zismu kutsua edo joera erlijioari erantsi dio. 

Laburzki esateko, islamiemua, erlijio ofizialari bagagozkio, 
mehe eta meatz, baiña beste mobimendu pietista ortan argi eta 
garbi da osasun-erlijioa (4). 

Beste erlijioak 

Munduko erlijio andiei gain begiratu bat egotzi ondoren, ikus 
dezagun orain ea zer gertatzen den beste erlijioetan. Or dira, esa-
te baterako, primitivuen erlijioak. Ortaz zerbait esan genuen 
aurreko liburuan (5). Fidantzia bero batekin, seme antzo, itzul-
tzen dira Jainkoagana, eta ba dute geroko bizitza baten esperan-
tza. Jainko andia beiñola gizonekin bizitu zela kontatzen dizute. 
Ba dituzte beren ritu, usadio eta oitura bereziak goi-argitasuna 
irixteko, misterioetan sartzeko, extasira eltzeko. Ba dituzte sa-
krifizioetako jan-edanak eta oietan Jainkoarekin bazkaltiar egiten 
dira. Ba dituzte magia-egintzak, otoitzak, eta abar. 

Eta politeistak diren erlijioetan gutxi gora behera orobatsu 
aurkitzen dira onako gauza auek denak: magia-egintzak, aztike-
ria, sakrifizioetako jan-edanak, misterioak eta oien sekeretuan 

(4) Ikus Jean Abd-EI-Jalil, "Cristianismo e Islam", Patmos; Madrid. 
1954. 

(5) Ilcus "Jainkoa", 16 orrialdean. 
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maillaz mailla eskolatu bearra, geroko bizitza illezkorra irixtea-
gatik Jainko salbatzailleari norbere buruaren eskeintzea, il ondo-
ren Jainkoarekin kidetuko geralako ustea, goi-argitasuna eta exta-
sia lortzeko usadio bereziak, liburu sainduak —ustez jainkozko 
errevelazioa ematen dutenak—, gnoeis edo ixilikako irakaspenak, 
anitz eratako mistizismua... 

Ba dakigu frangotan gauza guzti oiek goratasun txikiko mai-
llan aurkitzen direla, eta makur askorekin nahasiak, gaiñera. 
Baiña fenomenu aundiago baten argitan ikusi bear dira: erlijioko 
fenomenu osoaren argitan, alegia, eta batez ere erlijio andiek gi-
zonaren salbazioaz diotena kontuan artuaz. 

Erlijioen fenomenua, bere edadura osoan eta ezberdintasun 
guztien gaiñetik begiraturik, onako au erakustera datorkigu; giza 
neurriko edo adiñeko erlijioa ez zaiola gizonari aski; beintzat, 
gisa ortako erlijiorik ozta ozta aurkitzen da lurraren gaiñean 
Munduan bizi diren erlijioak, era batera naiz bestera, oeasun-
-erlijioak dira denak. Ongi esana Lachelier filosofuak ziona: 
XVIII gn. mendean erlijio naturala deitzen zuten hori ez da se-
kula existitu, filosofiaren eta literaturaren landan izan ezik (6). 

Ondoreak 

Munduko erlijioek, eta guztiz ere erlijio andiek, gauza bat 
ematen digute aditzera: gizonak ba duela joera andia salbazioa 
billatzera (itz au bere sentidu berezian artuaz). Eta au ajola an-
diko gauza da guretzat. Osasun edo salbaziora joera bizi bizia 
adierazten duten erlijioek, oietxek izan dira geien zabaldu dire-
nak, eta erro sakonagoak egin dituztenak. Konfuzianismua budis-
muaren oeagarria billatu bearrean izan da. Islamismuak ere, esan 
dugunez, mobimendu pietista eta mistikua du bere erraietan. Bu-
dismua ere, gurdi andia izatera eldu den neurrian, eldu da erli-

(6) Vocabulaire de la philosophie de A. Lalande, t. II, 4 ed., Paris 
1932, 703 or.; ikus Dhanis, o. cit., 27 or. 
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jio andia izatera. Eta Kristaianismuak zabaltzeko duen barne 
indarraz eta adierazten duen bizkortasunaz ez dago zer esanik. 

Zer dela ta ari da beti gizona Jainkoarekin izadi gaiñetiko 
batasun bat billatu naian? Nola esplika diteke au? Gertaera auek 
begien aurrean izanik, zera aitortu bearko dugu: gizadia Jain-
koaren ikustera eta berarekin aita-semeen arteko ar-emanak iza-
tera dagoela deitua. Edo bederen, hori uste izatea ez dela taju-
gabeko txorakeria, eta bai egiaren itxurarekin azaltzen zaigun 
aburua. Cauza jakiña eta ezaguna da zer nolako indarra izan oi 
duten, vaZore-juizioetan, aitzinetik dauzkagun joerek eta naiek. 

Cizona Jainkoaren ikusteko ordenatua dagoela esatea, ordea, 
ondo esplikatu bear da. Berez, eta uaturalezaren aldetik, gizo-
naren azken-muga espaita hori, gorago esan genuen bezala. Baiña 
Jainkoak bere garaziekin gizona eragin eta zirika lezake. Gara-
zia oiek aktualak izan ditezke: oiekin Jainkoak gizona beragana 
tiratzen eta erakartzen du. Fedea, berriz, tajuzko predikazio eta 
irakaspen baten faltaz, illun samarra eta argitu gabea izan diteke 
{imp/Ucita). Bai garazia santutzaillea eta bai beste doaiak ere, 
gerta ditezke ageriko Elizaren eremutik kanpora. Garazia guzti 
oiek eskeintzen zaizkie gizonei. Eta ortara Jainkoak alako urdu-
ritasun eta ezin egona sortzen du giza-arimetan. 

I I I 

SEME-GISAKO ERLIJIOARI 
TRABA EGITEN DIOTEN OZTOPOEK 

Jainkoarentzat seme-gisako sentimenduak izatea: orra erli-
jioaren perfezioari dagokion zerbait. Orain ikusi bear dugu ea 
erlijio modu onek ez ote duen eekatzen, osagarri bezala, Kris-
toren misterioa, ots, Jainkoaren Semea bitartekotzat eukitzea, se-
me-gisako erlijio hori aren babesean bizi ahal izateko. 

Osagarri hori, ez bakarrik egokia, baita bearrezkoa ere ba 
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dela esan genezake, gizadiaren egokerari begirada bat jaurti ez-
kero. Bestela, seme-gisako erlijioak ez du bear bezalako girorik 
eta ezin iritxi dezake tajuzko mailla edo goratasunik. 

Izan ere, ba dira oztopo andi batzuk, seme^gisako erlijioari 
bidea galerazten diotenak. Iru dira batez ere oztopo oiek. Lehen-
bizikoa: Jainkoa bera ezkutuxea dagoela guretzat. Bigarrena: gi-
zadia pekatari izatea. Irugarrena: itxuraz beintzat Jainkoak bere 
eskutik utzia daukala gizona. 

Iru oztopo auek traba andia egiten diote eeme-gisako erlijioa-
ri . Eta Kristoren (au da, Jainkoaren Semearen) erremedioa ez-
pagenu, zailla litzake oso alako oztopoak gainditzea. Ikus ditza-
gun bana banaka iru oztopo oiek, eta bakoitzak osasun-erlijioari 
egin oi dion kaltea. Eta denbora berean ikusiko dugu nola Jain-
ko-Semearen fedeak eman oi duen oztopo oiek garaitzeko erreme-
dio bakarra. 

1 Jainko ezkutua 

Zailla da gizonarentzat seme-gisako erlijioa bizitzea. Eta au 
da zailtasun orren arrazoia: Jainkoa ez dugula ikusten, eta Aren 
ezagutzeko ditugun bideak ere guztiz direla zearrekoak. Jainkoa 
ba dela jakin dezakegu, baiña nolakoa edo zer moduzkoa den 
jakiteko ditugun bideak, eskax eta urriak dira oso. Via negationis 
et excellentiae: hori da guztia. Negationis: au da, emengo izakie-
tan aurkitzen diren akats eta mugak Jainkoagan ezin egon ditez-
kela. Excellentiae; berez akateik edo mugarik adierazten ez di-
tuzten konzeptuak Jainkoari ezartzen dizkiogu, Arengan neurri-
gabe eta osotasunik andienean aurkitzen direla esanez. Au da 
gure eskumenean dugun ezagut bidea. Orain, bada, oso zailla da 
guretzat, zintzoki, barne-barnetik eta bero-bero maitatzea gauza 
guztien gaiñetik dagoen Izaki hori, guztiz gorena, eta ezin esa-
nezko goratasunean gordea dagoena. Eta zeruko Aitaren aurpe-
gia ikusten ez dugularik, nola maiteko ditugu beste gizonak Jain-
koagatik? 
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Oiek ola, oztopo onentzat ez da beste erremediorik ikusten, 
auxe baiño: Jainkoa bera mundu ontan giza-itxuran ager dedi-
lla. Jainkoaren Semea gure artean gizon egiña bizi bada, orduan 
aren egiteetan eta biotz-mugidetan sumatzen eta nabaritzen dugu 
zeruko Aitaren gurekiko amodioa; gizon egindako Seme hori, 
Jainkoaren oiartzun, ispillu eta irudia baita. Orduan bai, orduan 
Jainkoaren amodioa gure begien aurrean azaltzen zaigu. Jainkoa-
ren misterioa, naiz ta goren gorena izan, gure eskumenean jartzen 
da. 

2 Gizona pekatari 

Gizadia pekataria da. Ez da Jainkoarekin portatu, Jainkoa-
ren semeen arrazari dagokion moduan. Ortik ere oztopo ez txi-
kia sortzen da, seme-gisako ar-emanak Jainkoarekin izateko. Nor-
berak pentsa lezake bera adiskide dela Jainkoarekin; baiña ala 
balitz ere, alakoak ezin du bere burua bere anai pekatarietatik 
bereizi. Gaiñera berak ere frangotan aitortu bearko du Jainkoari 
kontra egin diola, aren barkazioaren bearrean dagoela, eta aren 
laguntasuna ezpalu, garaziazko egoeran ez lukela luze iraungo. 
Jainkoaren adiskiderik andienek beti aitortzen digute beren pre^-
tuezkeria. Erlijio-bizitza pixka bat sakona duen edozeiñek aitortu-
ko dizu hori. Orain, bada, pekatari-konzientzia duenak, eta arra-
za pekatari baten ume dela dakianak, nola izan ditzazke amodi-
ozko ar-emanak Jainkoarekin? 

Jainkoak jakiñarazi lezake, noski, bera errukitsua dela, eta 
guri parkatzera prest dagoela. Guk eiñist genezake hori denori 
abstraktuki, berak ala agertu digulako. Baiña indar txikia luke 
siñiskera onek. Gure txarkeriaren esperientzia hori betiere gure 
begien aurrean baitugu, eta orrek traba egingo lioke fidantzia 
beroari, eta seme-gisako ar-emanak izateko bear den ausardiari. 
Gaitz onentzat ere ez dago beste erremediorik auxe baiño: Jain-
koaren amodio errukitsu eta arrigarri hori ager dedilla, eta gi-
zadiari prestutaeuna norbaitek biur dezaiola. Eta ain zuzen, bi 
egiteko oiek bete eta burutu izan ditu Jainkoaren Seme gizon 
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egindakoak, bere anai pekatariakgatik eriotza artu zuenak. Jain-
ko Seme gizon egiña bere anai guztien ordezkari da Jainko Aita-
ren aitzinean, eta bere leialtasunaz aien pekatu denak estali eta 
ordaindu ditu, gaiñez egiteraiño. Orri eekerrak, gizona (pekatua 
arbuiatu ondoren, noski) Aitari urbil dakioke fidantzia bete-be-
teaz eta Jainkoaren semeen ausardia santuaz. Kristo Jaunagan du-
gu fidantziazko sarrera, San Paulok dionez (Eph 3, 12). 

3 Gizona, itxuraz bertanbera utzia 

Gizonak bertanbera utzia dagoela ematen du. Oiñazeek az-
pian artzen dute. Eriotza zor du. Izadia ez da gizonez aziendez 
baiño geiago ajolatzen. Gizonak, azieudak eta landareak berdin 
berdin ondatzen ditu izadiak. Aren arimako bear eta burubide-
etara ez da bat ere jartzen, naiz ta burubide oiek onak eta san-
tuak izan. Bere eginbideari leial egotea kosta egiten zaio gizo-
nari. Birtutearen burruka, burruka latza da, eta egunorokoa. 
Ikusgarri diren gauzek tira eta zirikatu egiten dute, eta oien erruz 
erlijiozko ezaguera eta arima gora jasotzea zaillegi biurtzen zaio. 

Egia da, alde batetik, gizona ez dela Jainkoarekin seme-an-
tzo portatzen, baiña bestetik ba dirudi ere Jainkoak ez duela gi-
zona seme antzo tratatzen. Jainkoak agerrarazi lezake, noski, 
egoera onek ba duela zer ikuei gizadiaren pekatu batekin, eta gi-
zonak egoera ortan duela bere pekatuen ordaiña eskeintzeko bi-
dea. Baiña hori ala bada, nola izan lezazke seme-gisako ar-ema-
nak J ainkoarekin? Kastiguzkoa bada gizonaren egoera, ba dirudi 
eeme-gisako erlijioa geroko uztea dagokiola, beste bizitzarako-edo. 

Baiña gauzak arras aldatzen dira, Semea bera mundu ontan 
ikus badezagu, gure egoera hits onen partalier egiña. Orduan be-
gien bistan bezala jartzen zaigu Jainkoaren amodioaren agerpen 
hori, eta utzierazko estatu orren itxura eta esanaia orrek asko 
alda dezake. Orduan, Semearen ejenpluak erakuteita, ba dakigu 
oraingo egoera ontan ere seme-gisako jokabidea ar genezakela. 
Oiñaze-bide bera ere, Jainko Semearen laguntzarekin, maitagarri 
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biurtzen zaigu. Ken zazu Ararteko onen etorrera, eta Jainko amo-
dioaren agiriak ez dira ain argi azaltzen: Aitaren begitarte samu-
rra guri adierazteko tamaiñan ez beintzat. Munduko oiñazeen aun-
di-zabalak amodio orren ikusbidea galerazi egiten digu ta. Jain-
ko Semearen ispillu hori ezpagenu, nekez izango giñake gai, gi-
za-patuaren latza onartzeko. Giza zortea, alegia, bear den kon-
formidadeaz eta osotasunaz besarkatzeko, Jainkoari zor diogun 
seme-gisako ar-emanak ezertan gutxitu gabe. 

Aitzingibel oiei begiratuta, onako au oitortu bear da. Kris-
toren misterioa —Bitartekotzat dugun Semearen misterioa, ale-
gia— izugarri dela egokia, ta are bearrezkoa ere, seme-gieako 
ar-emanak gorde bear badira Jainkoarekin. Bestela, seme-gisako 
erlijioa igartuz eta higatuz joango litzake, bere aurka diren 
beaztopa andi oiekgatik. Labur: Kristoren misterio hori gabe, 
seme-gisako erlijioak nekez bota lezake erro sakonik gizona bai-
tan. 

Objezioa eta erantzuna 

Or dira gurdi andiko budismua (mahayana, alegia) eta hin-
duismua, guk gerok osasun-erlijio bezala jo ditugunak. Bi erli-
jio andi oietan ez dago Kristoren misteriorik. Beraz, misterio ho-
ri gabe ere, osasun erlijioak ta seme gisako erlijioak ba dute 
bear den giroa. 

Objezio oni erantzun egokia emateko, bereizkuntza bat egin 
bearra dago. Gauzak ezpaitira berdin gertatzen monoteismuan 
(eta seme-gisako erlijioa monoteismuan bakarrik bizi diteke), eta 
panteismuan. Bai hinduismuak eta bai gurdi andiko budismuak 
ere panteismua aitortzen dute. Orain, bada, gorago aipatu diren 
iru oztopo aiek, oztopo benetan andiak dira monoteismuan; bai-
ña panteiemua aitortu ezkero, ez diote orrenbesteko kalterik egi-
ten osasun-erlijioari. 

Adibidez, lehenbiziko oztopoa: Jainko ezkutua. Panteismua 
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aitortzen baduzu, Jainkoa ez dago orren urruti. Bakoitzak ezagu-
tzen duen "ni" orren azpian, ba dago beste "ni" sakonago bat, 
eta —siñiskera orren arabera— azpi azpiko "ni" onek jainkozko 
Absolutuarekin bat egiten du. Izan ere, pentsakera orrentzat Jain-
koa ez da izadiko zer eta konzientzia guztien bilduma edo ko-
purua baizik. Ala siñisturik, batasun adoragarri hori bere kon-
zientzian billatzen du gizonak. Erlijio auek, bada, Jainkoa eta gi-
za-gogoaren arteko urruntasuna asko laburtzen dute. Ez da arri-
tzekoa, ba, alde ortatik beintzat, Jainkoaren gorataeuna oztopo 
txikia badute. 

Bigarren oztopoa au zan: gizonak bere burua gaizto eta pe-
katari ikustea. Oztopo au ere panteismuak asko gutxitzen du. 
Izan ere, arentzat gizonaren egite guztiak, eta munduan diren iza-
ki denek, Jainkoa bera dute azken sostengu eta egille. Beraz, bai-
ta pekatuak berak ere, Jainkoari egokitu edo egotzi bear zaizkio. 
Orrekin Jainkoaren santutasuna ez da toki onean gelditzen, bai-
ña guri dagokigun aldetik pekatuaren gaiztakeria eta itxuekeria 
ezkutatu edo gutxitu egiten da beintzat. Pekatua ez da —oien 
ustera—, auxe besterik: ezagutza-eskas batetik eldu den egite 
bat, baiña ezagutza hori obekituz joanen da. Gauzak orrela badi-
ra, pekatuak ez du gizona orren duin-ez biurtzen. Pekatua gora 
behera, Jainkoarekin elkartzea billa dezake gizonak. Pekatuak 
elkartze hori luzatu eta berandutu egiten du, hori bai, emengo 
gauzen atxikimenduagatik. Baiña besterik ez. 

Irugarren oztopoa: gizona bertanbera utzia egotea. Au ere 
penteista aekorentzat ez da orren oztopo andia, jainkozko Abso-
lutua inpersonala dela uste baitute. Izan ere, utzierazko gure egoi-
tzak zergatik egiten dio kontra seme-gisako erlijioari? Ez dugu-
lako ulertzen, gure egoera Jainkoaren amodioarekin nola konpon 
diteken. Baiña Absolutua inpersonala baldin bada, orduan ez da 
kezka orrentzat lekurik. Orduan gure txirotasuna pizgarri bat 
besterik ez da, Absolutu ortara biurtu nai izateko. 

Alde batetik, bada, panteismuak traba askoz ere txikiagoak 
garaitu bear ditu osasun-erlijioa izateko. Baiña beete aldetik, bai 
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hinduismuak eta bai gurdi andiko budismuak ere, joera bizi-bi-
zia adierazten dute jainkozko Salbatzailleagana. Gorago mintza-
tu gera hinduisten "avatara" direlakoez, eta gurdi andiko "Buda" 
eta "Bodhisattva" zerutarrez. Salbatzaille oiek mituak dira, nos-
ki. asmakizunak. Ez dira, Nazareteko Jesus bezala, egiazko pre-
suna historikuak. Baiña Kristoren klaseko zerbait bearrezkoa de-
la ealatzen digute. Seme-gisako erlijioak, osagarri bezala, Kris-
toren misterioa galdegiten duela, alegia. 

Islamismuak, berriz, monoteismu xoil eta utsa aitortzen di-
zu. Gorago esan dugunez, erlijio au, bere ofizial itxuran edo tan-
keran, osasun-erlijioa da, nai baduzu, baiñan ez oparo eta ugari, 
urri baizik. Erlijio onen barnean, ordea, ildo bat nabari da, osa-
sun-erlijioaren marka bizi biziekin, baña ildo oni panteismurako 
makurtasuna idoro zaio. Onek ez al digu adierazten Monoteismu 
xoillari (Kristoren oeagarria ez duenari) zailla zaiola gizabeteko 
bere adiña irixtea? 

Itz bat Judaismuaz 

Eta or dago juduen erlijioa ere. Munduko erlijio andien ar-
tean ez dugu sartu, ez bear den goratasuna falta zaiolako, noski, 
erri bakar baten erlijioa bezala gelditu delako baizik, eta bere 
fededunen kopurua oso andia ez delako (12.000.000). Au ere, 
bere erara, ba da, izan, osasun-erlijioa eta eeme-gisako erlijioa. 
Jainkoak doarik, eta berak bere nai ufsarekin ala nai izan zuela-
ko, erri au autatu zuen beretzat, nazio guztien aitzinean bere tes-
tigu izan zedin. 

Jainkoak elkartasun edo igoala bat egin zuen erri onekin, eta 
erresuma ospeteu bat emango ziolako agintzak egin zizkion. Ai-
tak bere semea maite duen bezalaxe, maite du Jainkoak Israel, 
amodiozko itzekin mintzatu izan zaio, ta abar. Israelek bere al-
detik leial egon bear dio Jainkoari, artaz landara ez du beste 
Jainkorik adoratu bear, bere indar guztiez Hura bear du maita-
tu, aren legea gorde, ta abar. 
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Baiña eskatologia o&o illuna du Israelgo erlijioak. Osasuna-
ren esperantzak zer ikusi du baitipat emengo bizitzarekin, eta 
nazioarekin. Azaltzen da, noski (berandu xamar bada ere) norbe-
ra Jainkoarekin elkartuko delako eeperantza, eta guztiok berriz 
piztuko geralako fedea; baiña ala ta guztiz ere, Israelen joranak. 
eta ametsak oso lurkoiak izan dira. Erlijio onen ideala Jauna 
serbitzea da, maitatzea baiño geiago. Jainko Aitaren amodioaga-
tik gizon guztiak, eta are etsaiak ere, maite bear direla irakas-
tera ez da eldu. Irakasleek ajola guztia ipiñi dute kanpoko zere-
monia eta txikikerietan, erlijioa lege eta usadio batzuen bilduma 
bat baizik ezpalitz bezala. Eta gauzak orrela jarraitu dira, kris-
tautasuna agertu ondoren ere. Israelek ez du auxe besterik izan 
nai: morroi leial eta zintzoa bere Jaunarekiko. Ez da gutxi, nai 
baduzu, baiña Jaunagandik aditu dituen itzek eta Mesiari buruz-
ko agintzek hori baiño geiago adierazten dute ("Elkartasun Be-
rria", "Barneko legea fededunen biotzetan", ta abar. Ikue Jer 
31, 31-35). 

Laburzki, Israelgo erlijioa osasun-erlijioa dela esan diteke, 
baiña ez osorik. Berberak gordetzen dituen jainkozko itzek era-
kusten dute erlijio au elburu altuago batera zegoela abiatua, 
baiña elburu hori ez du sekula atxeman. Berriz ere, gertaera au 
gure lengo esana sendotzera dator. Gorago azaldu dugun arako 
esan hura sendotzera: seme-gisako erlijioa igar ez dedin, egoki 
ezezik, baita bearrezkoa ere ba dela Kristo edo Jainkoaren Se-
mearen itzala. Klaee ortako misterioren bat, alegia. Beste itz ba-
tzuez esateko: erlijio osoak eta perfetuak zera bear du izan: se-
me-gisako eta Kristodun. Bi doai oiez ornitua. 

* * * 

Ikusi dugu seme-gisako erlijioak nekez garai ditzakela oz-
topoak, eta gizabeteko bere sasoia ezin iritxi dezakela, Kristoren 
osagarri hori gabe. Or dira Kristianismuak gizadian bota dituen 
erro eakonak eta lortu duen zabalera. Eta or dugu, beste aldetik, 
Monoteismu xoilla (Kristo gabekoa), seme-gisako erlijio bezala, 
beti gelditu dela urri, eskas eta makal antxean. 
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Seme-gisako erlijioa, erlijioaren beraren perfezioari edo oso-
tasunari dagokion zerbait dela, gorago frogatu zan. Orain, bada. 
erlijio orrek eskatzen duen osagarria —Kristo—, ba dirudi, bera 
ere, ezin utzizkoa duela alako erlijioak. Beraz, gizadiaren erli-
jioak, bear bezalakoa izateko, bear du izan —arestian esan dugu-
nez—, eeme-gisakoa eta Kristoduna. 

Onekin ez dugu esan nai, jakiña, Kristo orrek derrigorrean 
Konzilioek erabaki duten bezalakoxea bear lukela izan: ots, Ni-
zea eta Kalzedoniako Konzilioek definitu zuten bezalakoa presis-
ki.Baiña bai klase ortako zerbait: gure bitarteko den Jainkoaren 
Semea gizon egiña, edo orrelako zerbait. Misterio hori gabe, ise-
me-gisako erlijioak ez oi du gizabeteko adiñik lortu. 

I V 

BUKAERA: ARIMAKO ZABALTASUNA 

Gure arrazoiketa au ez da, noski, bera bakarrik. naikoa sen-
do eta errutsua, Kristianismuaren egia frogatutzat emateko; baiña 
ba du bere indarra, erlijio onen alde eusmo edo uste on bat 
sorrarazteko. Kondairan azaldu diren erlijioetan bera baita bi 
doai auekin ornitutako erlijio bakarra: denbora berean seme-gi 
sakoa eta Kristoduna den elijio bakarra, alegia. Au jakiñik, er-
lijio onek merezi du gure arreta beronengan jartzea. 

Kristianismuak, bada, iru gauza ditu berezi bereziak. 

Lehenbizikoa: seme-gisako erlijioa. Berri on au iragartzea, 
erabat "berri" izandu zan muduan. Bi milla urte pasatu da arrez-
kero, egia hori izandu da kristau erriaren (eta baitipat kristau 
santu eta jainkotiarrenen) bazka edo janaria. eta sekula ez da 
zerbait altuagorik aurkitu, eta ez dirudi, giñera, aurki ditekea-
nik. 

Bigarrena: Kristo. Bai. Bigarren berezitasuna Jesusen bera-
ren begitartea dugu, Jesusen irudia edo personalidadea, ebanje-
lioetan azaltzen zaiguii bezala. Irudi bat, alegia, denbora berean 
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bakun-Iaiñoa. eta bai altu eta gorena ere. Ebanjelioetako Kristok 
pisu izugarri au jasaiten du bere bizkarrean: giza konzientziaren 
aurrean Jainko Semearen egikizuna betetzea. Eta ziñez, Jainkoari 
buruz uste on bat izateko, Jesue ikustea bezalakorik ez dago, 
Jesus, eta Jesusek gizonekiko dituen sentimenduak ikustea beza-
lakorik, alegia. Jesusen sentimenduak Jainko berberarenak badira, 
or dugu ispillu jatorra Jainkoaren biotza ezagutzeko. 

Irugarrena. Kristianismua, erlijio denetan andiena eta na-
gusia dela esan diteke, ez bakarrik bere fededunen kopuruagatik, 
baita erlijio onetan nabaitzen den bizkortasun eta barne-indar 
arrigarriagatik ere (Katolizismuan bailipat). Or dira, eeate bate-
rako, santutasun-frutuak, Mixio-Ianak, sozial obrak, eta abar. 

Orain, bada, erlijio bat bakarra dago munduan, denbora be-
rean seme-gisakoa eta Kristoduna. Ez ote da berau gizonak zeru-
tik nolabait itxoin nai luken erantzuna? Orrelako gertaera bat 
ez da, beintzat, arinki zokoratzekoa, edo berriketa bezala ar di-
tekena. 

Zillegi bedi, bada, Kristoren auzia aztertzerakoan, aski za-
baltasun eta idikiera eskatzea. Ez dezagun dena asieratik arbuia-
tu. Ez dezagun asiera asieratik uka, Jesusek bera Semea eta Bi-
tartekoa dela esan zuela, edo aren esana Jainkoak jainkozko sei-
ñaleekin finkatu zuela. Seme-gisako eta Kristodun izatea, erlijioa-
ren perfezioari badagokio, egia-itxura andiarekin azaltzen zaigu 
kristautasuna. Aztertu bearko dugu, noski, itxuraz gaiñera, ia zi-
ñezko eta benetazko egia ere ote duen, baiña deus miatu gabe 
dena baztertzea —maiz egin oi dena—, ez litzake zentzuz eta zu-
hurtziaz jokatzea. 

Laburzki: Egia itxurakin azaltzeri zaigun ezkero, ez deza-
gun dena asieratik uka. Gogo idikiera bat izan dezagun, gauza 
auek bear dan bezalako arduraz aztertzeko. Eta biotz-zabaltasun 
bat ere bai, baldin baliozko frogantzekin sendotuak eta finka 
tuak direla ikusten badugu, beroiek aitortzeko. Ez da geiegi es-
katzea. 
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SIÑISTEZAREN ITURRIA 

Erlijiorik eza eta fedearen galtzea gaur bazterretan oso za-
baldurik daude. Gertaera onen aurrean begiak itxitzerik ez dago. 
Ez kristau erlijioa bakarrik, baita beste erlijioak ere kasu berean 
daude. Zenbat aldiz familia baten barruan ikusten den emaztea 
jainkotiarra eta senarra erlijiorik gabea, gurasoak elizkoiak eta 
semea elizatik aldendua... Gertaera onek, nonaikoa eta orokarra 
izanik, izan bear du sustrai sakonen bat giza-biotzean. Apologis-
tak, ots, erlijioaren alde ari direnak, maiz ematen dizkigute arra-
zoi batzuk, gertaera andi onen luze-laburra gutxitu edo estaldu 
naiean. "Biotza da or gaisorik", esaten dizute laeai asko. "Kendu 
Aginduak, eta siñismenak ez du izango batere oztoporik"... 

Baiña esplikazio oiek ez dute gertaera onen azken ondoa jo-
tzen. Eta beste aldetik, ez ote dakiga oitura txarrek fedearekin 
uztartu eta konponketa on xamarrean ibiltzen ere ba dakitela? 
Gaiñera, guk ez dugu eskubiderik fedegabea oitura txarreko bat 
dela pentsatzeko. 

Jarri gaitezen, bada, gertaera onen aurrez aurre, ar deza-
gun bere zabalera guztian, bere luze-laburean, eta saia gaitezen 
beronen sustraiak billatzen. Daueneko, orra iru gauza ezin uka-
tuzkoak. Bat: fedegabeak ugariago aurkitzen dirella jakintsuen 

(1) Ikus Pierre Charles, "L'Eglise sacrement du monde", Desclee 1960; 
21 or. 
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artean, ezjakiñen artean baiño. Bigarren: ugariago direla gizo-
nezkoen artean, emakumeen artean baiño. Eta irugarren: sasoi 
onekoen artean aurkitzen direla aurretan baiño aekoz geiago. 
Laugarren oarpen bat ere egin diteke oraindik: zahartzaro alde-
ra siñistezak ba duela atzerapen bat, gutxitze bat. Guztiok eza-
gutu izan degu batere erlijiorik izan ez dutenen azken bikaiñak. 

Esan auek finkatzen eta frogatzen ibilli bearrik ez dago. 
Cauza agiriak baitira, nunai ikus ditezkenak. 

Eta ain zuzen, erlijioaren etsaiek ortik atera nai izan di-
tuzte ondore larri batzuk. Adibidez, Nietzschek bere Zarathous-
tra-n. Sasoi oneko, gizonezko eta jakintsuen artean fedea gain-
behera dijoa; aur, emakume eta ezjakiñetan mardul bizi da, eta 
agur zimelduetan ere berriz itzultzen da. Zer esan nai du orrek? 
Fedea, aro atzeratuetako lorea dela, mentalidade aul eta txatxar 
baten agerpena. Adimenduaren aurrerapenak eta kulturaren zabal-
tzeak, berez bezala ekarri oi duela fedearen galmena. 

Eta ideia auek, are fededunen artean ere, beren marka uz-
ten dute. Jakintsu kristauak maiz ikusi bear izaten ditu, bere ja-
kintza-sailleko lagunen artean, izen andiko gizonak, jakintzaga-
tik entzute andia irabazi dutenak. Fede kontuan, berriz, erres-
petoz edo bearbada mezprezioz beteriko isiltasun otz bat beste-
rik ez dute agertzen. Eta jakiña, kristaua ezin dagoke ondoez ga-
be, edo an barruan alako zirrara bat jasan gabe, egunoroko ikus-
garri onen aurrean. 

Erantzun bat eman izan da, eta guztiok dakiguna: Or dira 
jakintsu andi askoren izenak, kristau fededun eta denbora be-
rean jakintsu jator izan direnen izenak. Ongi dago. Baiña orre-
kin ere ez dugu auzi onen azken zola jo. Jakintsu fededunak ba 
direla? Bai, noski. Baiña bestelakorik ere bai, eta ez gutxi; eta 
gu orain auen egoera esplikatu naiez gabiltza. Fede-utziera onek 
nolako eustraiak izan lezazken nai dugu jakin. 

Siñismena azkar bizi da —esan dugu— aur, emakume eta bai 
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ezjakiñetan ere. Azter ditzagun, bada, iru gizaki-mueta auek. 
Ikus dezagun nolako aburuak ziren lehen oiei buruz, eta nola-
koak diren gaur, psikologiari eta beste jakintzen aurrerapenari 
eskerrak. 

1 Aurra 

Beiñola uste zuten aurrak ez zuela bere baitako doairik, on-
dasun berezirik. Kanpotik artuaz eta ikasiaz, poliki poliki jaz-
ten zuela bere burua, eta era ortara, jatorrizko txuloa, eza edo 
utsunea estaltzen zuela. Izan ere jakintza azturakin ez ote da 
biltzen? Beraz, aurrak, azturarik ez duen ezkero, ezin du izan 
ez jakite, eta ez adimen fitsik ere. Sasoiko gizona, berriz, zer 
zan, aien ustez? Aur bat aberaetua, elduerara eramana. Asieran, 
gizona "tamquam tabula rasa" egongo litzake; eta arima, billoi-
sik, larru gorrian. XVII eta XVIII gn. mendeko filosofuek ez du-
te asko pentsatzen aur batean deus berezirik aurki ditekenik; 
sasoiko gizonagan aurkitzen ez den doairik, alegia. 

2 Emakumea 

Antzera gertatu da emakumeaz ere. Zenbat aldiz gizonez-
koek ez dute pentsatu eta esan, emakumea ez dela buru-laneta-
rako gauza! Bere etxeko lanetan murgildua dagoen baserriko ala-
ba batek, irakasle bati edo kanonigo bati ezer irakastekorik izan 
lezakela uste izatea, kasik birao bat zan. Cauzak gaiñazpi jar-
tzea bai, beintzat. Emakumea, aurraren pareko gizakia balitz be-
zala artua izan da gizaldi luzeetan. Hitleristek ziotenez, emaku-
meak "k"-az asten diren iru gauzatarako bakarrik balio dute: Kin-
der, Kirche, Kiiche = aurrak, eliza, sukaldea... 

3 Ezjakiña 

Ezjakiña, berriz —ots, zivilizatua ez dena—, au ere oiñaz-
pitan jarri izan dugu, aren arima edo gogamena beheragoko mai-
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Uan balego bezala. Beraz, zivilizatuagandik bear du ark dena 
ikasi; zivilizatuak, berriz, ez du arengandik deus ikastekorik. 
Joan den gizaldiko evoluzionista orok uste izan du evoluzioa zera 
zela: etengabeko aurrera joate eta aberastutze bat. Beraz, gora-
goko mailla bat erdietsi dugunean, behekoan ez dago zer billa-
turik: hura alde guztiz gainditua dago. 

Eta aburu oietatik ondore borobil au atera nai izan da: si-
ñismenak aur, emakume eta ezjakiñetan bere giro eta ostatu ego-
kia aurkitzen baldin badu, orrek zera eean nai du: gogamen aul 
eta kaskalentzat egiña dela. 

Baiña ariñegi emanak ez ote dira, gero, epai zorrotz oiek? 
Zillegi izan bekit beintzat auzi au urbillagotik arakatzea. Oker 
ezpanago, arlo ontan gaurko psikologia aurre-iritzi asko desegi-
tera etorri zaigu. 

Alde batetik irabazten dena, bestetik galtzen 

Ba da bizitzaren azpian lege orokar bat, baiña orokarra iza-
nagatik —edo, ain zuzen, orokarra delako—, sarri askotan oar-
tua ez dena. Ona emen: edozein aberastutze pagatu egin bear da, 
eta urritze batekin pagatu ere, alajaiña. Lege gogorra, noski, bai-
ña ez dago eskapatzerik. Alderdi bateko aurrerapenari, beste 
nunbaiteko atzerapena dagokio. Irabazia, galmen batekin ordain-
du bear da. Irabazten dugun guztia pagatu bearra daukagu. Alde 
guztietan eta etengabe aurrera joaterik eta irabazterik ez dago. 
Aberastu ezertan galtzeke, ezin ditekena da. 

Ez dakit nungo apaiza, jesuita egin omen zan. Auetara joan 
baiño lehen, iztun trebea zan, gartsua, etorri andikoa. Jesuite-
tan eetudio asko egin ondoren, itzuli omen zen bein lehen egon-
dako errira, sermoia egitera. Entzuleak arriturik zeuden: "Lehen 
baiño jakintsuagoa duk, bai, baiña ilengo jario gozo hura, etorri 
hura galdu egin dik..." Orra irabazia, galera batekin pagatua. 
Eta beti gertatzen da ola. 
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Loreak, frutu izatera etorriko bada, bere koloreak, itxura 
eta usai ederra galdu bear ditu. Eguerdi batek aspaldi galdua du 
egunsentiko freskura eta itxaropenez beteriko giro pozgarria. Li-
buruak ugaritu direnetik, gure oroimenak ez du beiñolako azkar-
tasunik; ezta laurdenik ere. Eta gure agure zaharrei ez diegu ema-
ten lengoek ematen zieten estimazioa. Uete dugu, nunbait, gurc 
paper inprimatuetan dugula oiek eman lezaiguketen guztia, eta 
bai geiago ere. Aiztoak eta tenedorak, ortzagiñen iltzaille dira, 
tximist-argia bera ere ia ia gure begiak iltzeko bidean dago. 

Santugin baten lantegira bazoaz, eta ark arritik edo zuretik 
ateratako imajiña ikusten baduzu, ez duzu asko pentsatzen zer 
nolako triskantza, eoiltze eta larrutze samiñekin aterea den iru-
di hura. An bazterren batean egongo dira sastamarrak, ondaki-
ñak, arkosko edo ezpalak: orra arrobitik ateratako mokorrak edo 
zur-enborrak zer pagatu bear izan duen imajiña izatera etortze-
ko. Eta beti ola, nunnai agiri da lege au. Jainkoa zerbitzatu nai 
duenak, anitz gauzei bearko die uko egin. Birtutea, aukeratze 
bat besterik ez da; beraz, galmen batekin pagatu bear da au ere. 
Emen ez dago beste aukerarik. 

Aur, emakume eta zivilizatu gabeen doaiak 

Hori ala bada, galdera au egin dezakegu: sasoi oneko gizon 
eldua, aur bat zabaldua eta aberastua besterik ez ote da, gero? 
Um... Gaur eguneon, psikologiak egin dituen oarpenekin, itsu 
izan bear da, aur baten ariman diren ondasun bereziak ez aitor-
tzeko; eta adiñarekin ondasun oiek galdu egiten dira. Aurraren 
gogamenak ba du gaitaeun arrigarri bat sintesirako; ba du sus-
mo edo intuizio bat, biotzeko mugiden iturburu jator bat; eta 
iturri hori —olerkari eta mistiku andietan izan ezik— gero agor-
tu egin oi da. 

Egia ote da, orduan, aurra, egin gabe dagoen gizona baizik 
ez dela? Bai, nai baduzu, baiña beste aldera ere esan ziteken, 
eta egokiago bearbada: gizon urtetsuak, aur zimelduak eta soil-
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duak baizik ez garela. Onako au beintzat aitortu bearra dago: 
alde batetik irabazi duguna, bestetik galdu egin dugula. 

Gaur eguneon aurren marrazkiak modan jarri dira, eta za-
harrak ere gustora joaten dira oiek ikustera. Ez ote da hori, ui-
teekin eta gizarteko oiturekin galdutako zerbait gogoarazten di-
gutelako marrazki oiek? Jesusek ez zien aurrei agindu gizon an-
dien antzera izateko, baiña bai beste aldera: andioi esan zigun 
umeen antzeko biurtu bear genuela. 

Zer indar ez ote dute neska txiki baten begiak, zurezko edo 
kartoizko puska bat, oial batzuekin jantzi, eta aurtxo miragarri 
bat biurtzen dutenean? Guk zaharrok parre egin dezakegu aren 
kontura, baiña ba da or indar sortzaille bat guztiz arrigarria, eta 
guk ez duguna. 

Eta aurtzaroaz esan dugun au, psikologiak gutxi gorabehera 
birresan egin du gizon primitivu direlako oiei buruz. Primitivua 
ez da, ez, gizon astotu bat, erdi abere bat, gogoeta egiteko gai ez 
dena, iñungo goi-bizitzarik edo kultura-arrastorik ez duena. 

Makur ortan erori ziran lehenbiziko evoluzionistak. Oientzal 
primitivuek ez zuten ez bururik ez adimendu fitsik ere. Gaur, or-
dea, ba dakigu ez dela ala. Orain ba dakigu primitivuak ba due-
'la kultura berezi bat, oso aintzat artzekoa. Frassle jaunak ara zer 
dion Afrikako beltzei buruz: oien burua, iñoiz munduan sortu 
den bururik juridikoena dela, legeen araura tajutuena. Ta Paul 
Radin, Ameriketako indioez azterketak egin dituenak, auxe dio: 
primitivuak, alegia, ba duela munduaren irudi berezi bat, ikus-
kera bat, kosmogonia bat, eta bai etika bat ere. Fetitxismua be-
ra ere eistema egoki bat izan oi da. Eta primitivuen folklorea, ba-
lio andiko zantzu eta oarrez bete betea dago. Primitivuek ba du-
te beren teknika, berak bizi diren lur eta otz-beroari miragarri-
ki egokitua. 

Jakiña, gauza batean, bai, alde ikaragarria dago aien eta gu-
re artean. Guretzat, zivilizatuentzat, adimendua ez da gogoeta 



SINISTEZAREN ITURRIA 397 

egiteko makiña bat baizik; konzeptu abstraktuen jokua da gure-
tzat filosofiarik gorena. Ortan, bai, primitivuak baiño gorago 
gaude, eta orregatik uste dugu aien izpiritua oraindik piz-oiale-
tan dela. Baiña adimenduaren zeregiñik altuena onako au bada: 
erreala den bezala atxemaitea, gizonaren eta bizitzaren artean ki-
detasun bat ezartzea, misterioz beterikako bizitza onekin eta erio-
tzakin elkartasun bat edo anaitasun bat egitea; orduan zein ate-
ratzen da gaillen: zivilizatu agnostiku eta eszeptikua, ala primi-
tivua?... Nolanai ere, gaurko etnologia zuzenago mintzo da pri-
mitivuei buruz. Ez du esaten, orain dela 80 urte bezala, primi-
tivua zozo bat dela, burugabe bat. 

Emakumeaz ere berdin gertatu da: zuzendu egin da beiñola-
ko iritzi makurra. Emakumearen adimendua gizasemearena baiño 
aulagoa dela erakusteko egin diren saio guztiak, ustel atera di-
ra, ez dute deue olakorik frogatu ahal izan. Gizonak geiago ba-
lio du, noski, bere vandalismu ospetsuakin kondairaren orri guz-
tiak eslaltzeko, baiña emakumeak, gose-oiñaze eta eritasunetik 
gertuago egon oi delako, bizitzaren misterioa askoz obekiago eta 
sakonkiago ulertzen du. Aurra azi eta eskolatu bear bada, edo 
gaiso baten ondoan egon, zauritu bat zaindu, agure zaharra go-
xatu, sukaldea apaindu, zorigaiztokoaz errukitu, orduan gizonak 
anka egingo dizu, ez daki ez nondik asi ez zer egin, emakumeak, 
berriz, miragarriki egingo ditu lan oiek guztiak. 

Emen, Arantzazuko auzo ontan gertatua. Baeerri batean gi-
zona il zan, eta an gelditu zan alargun aren andre gaztea, maki-
ña bat umerekin. Garai artan ez ziran aseguruak ez iñungo lagun-
tzak olakoentzat. "Zer egin bear du emakume gaixo orrek?, zio-
ten denek. Etxe orrek lurra jo bear du, nai ta naiez. Bera baka-
rrik lurreko eta etxeko lanen egiteko, aurrak azitzeko... ez da 
posible. Gizona bizi balitz eta emakumea il, oraindik gaitzerdi, 
baiña ola..." Ba emakume gaiso ark bere etxea jaso du, bere se-
me alaba denak ongi azi ditu, eta gaur auzotegian den etxalde-
rik onenetakoa duzu. Gizonak, aren lekuan, egingo ote zuen 
orrenbeste? Um... Ez dut uste. 
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Ba dakit zer erantzun eman oi den emakumearen doai oiek 
esplikatzeko: gizonak baiño samurtasun geiago edo intuizio geia-
go duela, eta abar. Baiña onekin ez gera auzi onen sustraira el-
tzen. Lan gaitza da aurren edukatzea, gaisoen zaintzea, mixiola-
ri edo ama izatea. Ortarako, biotzbera izatea ez da aski. Eta in-
tuizioa bera ere zer da? Intuizioak zerbait esan nai badu, konpre-
nitzeko indarra edo ahalmena esan nai du. Zeregin andi eta zail 
oietan garaitzeko, adimendu sintetikua bear da: aitzingibel guz-
tiak beingoan arrapatzeko indar berezia; eta hori, ez teorien bi-
tartez, baiñan artez, zuzen-zuzenean eta bizitzaren jarioan. 

Denek dakizkigu buruz aurren itz batzuk. Beren azpildura 
gabean eta gardentasunean ba dute alako sakontasun jainkozko 
bat, eta sotiltasun paregabea! Eta oroimenean gorde oi ditugu 
amaren ezpaiñetatik une larrietan eroritako aolkuak: itz baku-
nak, baiña bai joriak eta emankorrak! Guri eriotzako ordura ar-
te argi egiteko, eta estu aldietan laguntzeko indarra izango du-
ten itzak... 

Labur: aurraren, primitivuaren eta emakumearen gogame-
naz emanak izan ziren epai makurrak, gaur zuzendu egin dira. 
Ariñegi ta funtsik gabe esanak zirelako. Ez dira, ez, atzeratuak 
edo beheko maillako gizakiak. Oietan dena zera da: sintesirako 
indar jator bat, errealetik oso urbil egote bat. 

Erlijioak eman oi duen ikuskera moldea 

Erlijioari buruz, edo obeki esateko, beronen iturriaz eta eus-
traiaz eman diren aburuetan, aldaketa berdintsuak gertatu dira. 
Erromatarren denborako Lukreziok ara zer zion: "primus in orbe 
deos fecit timor": bildurrak, alegia, sorrarazi zituela jainkoak, 
edo oienganako siñistea. Erlijioa gaitzeetea ez da atzo goizeko 
kontua, orain bi milla urteko idazlea baita jaun hori! Saiaketarik 
bortitzenak, ordea, erlijioari iturri edo sustrai makurren bat bi-
llatzeko, azken gizaldiotan egin izan dira. Diderot-ek, XVIII gn. 
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mendean, erlijioa apaizen gezur eta engaifluetatik emea zela zion. 
Reinach-ek, berriz, gizonaren barruko kezka batzuetatik ernea 
dela, eta kezka oiek nortasunaren zabaltzea galerazi baizik ez du-
tela egiten; ta abar ta abar. Milla teoria asmatu dira erlijioaren 
jatorria edo etorkia esplikatzeko, eta denak, noski, erlijioa tok' 
txarrean uzteko. 

Baifia ondo begiraturik, zer da erlijioa? Gogamen-molde bat 
oeo sintetikua; dena besarkatzen du, aren barrutitik kanpo ez da 
deus gelditzen. Ez da pentsatze molde bat bakarrik. Bizitza-
-molde bat ere ba da. Edo geiago: izate-molde bat, eta izate onek 
berakin darama gauzen ikuskera berezi bat. Mundua, iragana, 
etorkizuna eta gizonaren egitade guztiak besarkatzen dituen ikus-
kera bat. Bai biziaren eta bai eriotzaren esanaia ere zearo alda-
tzen eta bestelako egiten dira erlijioarekin. Berak pizten ditu 
amodiorik gorenak eta bai gorrotorik ankerrenak ere. Atsekabe-
rik beltzenak eta atsegiñik gozoenak ematen daki. Familiak erdi 
bi egiten ditu, eta bai erarik sendoenean lotu eta batu ere. Ar-
tistentzat goi-arnas iturri joria izan da, baiña fanatismuaren ero-
keriak ere sorrarazi ditu makiña bat aldiz kondairan barrena. 
Berak jaeo ditu katedralak eta sintoisten tenpluak, baiña bai ma-
kiña bat su eta kiskaltze eragin ere. Fanatismu onen erroa bi-
llatzea, ez da zailla: fededunak bere erlijioa, bizitzako valorerik 
andiena bezala jotzen du, eta orduan, jakiña, erlijioaren kaltean 
datozten gauzak badirudi mundua bera ere ko-Ioka jartzera da-
toztela, eta bizitzaren sentidua bera ere arriskutan jartzen dela. 
Ortik eldu da, noski, fanatismua. Bere muiñean, amodio bat da 
erlijioa, eta amodioa ez da bein ere neutrala. Erlijioa zera da, 
beraz: gogamen eta ikuskera-molde bat oso sintetikua eta trin-
koa. Hori dela ta, bere agerpen batzuetan, bitxi eta arrotz azal-
tzen zaigu, eta nai baduzu, erdi ero eta zentzugabea ere bai. 

Eta ain zuzen ere, siñismena, fedea, gogamen-molde oeo 
sintetikua delako, aurraren, primitivuaren eta emakumearen go-
goan ostatu eroso eta egokia izan oi du, auen mentalidadea ere 
alakoxea baita, ots, guztiz sintetikua. 
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Arrazoi gabeko arrazoiak 

Eta zergatik siñismen orrek aurkitzen du orrenbeste oztopo 
eta eragozpen sasoi oneko jakintsu batzuetan, edo bederen, ja-
kintza-igurtzi bat izan dutenen gogoetan? 

Caldera oni erantzun naiez, arrazoi asko eman izan dira, 
baiña denak ez dira, ez, onak. Otz otzean artu ezkero, ez dute 
zutik irauten. Esan eta birresan oi da, alegia, siñismenaren etsai-
rik andiena jakiñeza dela; eta ikaeteak eta erakusaldiak ugari-
tzen diren neurrian, fededunak ere ugaritu egingo direla. Baiña 
hori ere ez izan egia. Amets eta itxaropen oiek ustel atera oi di-
rela, egunoroko gertaerek erakusten digute. Izan ere, jakiñeza 
zer da? Utsune bat, "ez" soil bat. Berez ez da, ba, ostopo, bera-
riaz, apropos billatua eta maitatua ezpada beintzat. Eta orduan 
ere, egiazko oztopoa ez da jakiñeza bera izango, beronen azpian 
datzan borondate hori baizik. Jakiñeza ez da, ba, oztopo. Ez da-
kienak, askotan, ba du jakin-nai bizi-bizia. Fedea laga duenak, 
berriz, ba du fedearentzat alako muker bat, etsaitasun bat. Jaki-
ñeza balitz fedegabearen sustraia, fedegabe hori aurretan eta es-
kolarik ez dutenen artean egongo litzake zabalduenik, baiña hori 
ez da ala. Au bistan da. 

Izango ote da orduan jakintzaren erakuteiak eta fedearenak 
bat ez datoztelako, elkarren aurka direlako? Biren artean kon-
ponketa onik ez dela ta, gizon eskolatu eta buru-Ianduak fedea 
laga bearrean gertatzen ote dira? Uste au ere guztiz da ezteusa 
eta gezurrezkoa. Beronen funtsik gabea ikusteko, denbora berean 
fededun azkar eta jakintsu jator direnen izenak gogoratu beste-
rik ez dugu, eta ba da olakorik, alajaiña! Gaur ez dira jakintza 
bezala saltzen lengo gizaldiko positivistek jakintzaren izenaz 
urreztatuak sartu nai zizkiguten aurre-iritziak; gaur jakintzak 
Iehen baiño obetoxeago daki bere mugen berri. Benetazko ja-
kintzaren eta benetazko teologiaren artean etsaitaeun edo elkar 
konponketa eziña dagoenik, gaur ez digu esango funtsezko jakin-
tsu den iñork. 
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Teologuak ere, beste aldetik, zuhurrago biurtu dira, eta ez 
dizute edozer gauza eta edozer ustekizun fedeko dogmatzat eman-
go. Aldi bateko sesio aiek gaur ez dira geiago sortzen. Adibidez, 
kondaira-aurreko gizonak direla eta ez direla, edo Bibliak sei 
egunetako kreazioaz edo gizonaren sorreraz dionaren gaiñean... 

Siñistezaren iturria: gogo-ertsidura 

Nik esango nuke, siñisteza, gogo-ertsidura baten ondorioa 
dela betiere; eta arimako ertsidura hori, kontu artzen ezpada, ja-
kintzaren prozedurak berak berez dakarren ajea dela. Ez dut esan 
nai (entzun ondo) eskolatuak ere burua gaitz ortatik begira ez 
dezakeanik, baiña bai ortara lerratzeko perilla duela. Gogo-zi-
meltasun orri, zurruntasun orri begia eduki bear zaio. 

Kondairan barna begiratu bat egozten badugu, bereala ageri 
eaizkigu aro edo mende batzuk kristau fedearentzat ondo txarrak. 
Orduan gizartean sortu zen giroarekin, geienentzat kristau izatea 
ia poeible ere ez zan. Ez persekuzio bortitzak ailtxatu zirelako, 
presiski. Aitzitik, persekuzioak beste zerbaiten ondorea izaten zi-
ran. Persekuzioaren aurretik sistema bat zabaldu zan; sistema 
ertsi bat, eta sistema oni, garai artan, balio oso osokoa ematen 
zitzaion, guzizkoa eta orokarra, eta eistema ortan ez zan kristau 
fedearentzat tokirik. Persekuzioa atzetik etortzen zan gero, fedea 
indarrez eta odolez iltzera, berez eta odol isurtzerik gabe il nai 
ez zuelako. 

Orra bigarren mendean Zelso izeneko idazle bat. Aren eskri-
buen zati batzuk ezagutzen ditugu. Gizon eskolatua zan, landua. 
Eta zer dio kristau fedeaz? Zeren izenean edo zergatik arbuia-
tzen du ark gure fedea? Greziako kulturaren izenean, orra. Kul-
tura orrek ba zuen munduaren ikuskera berezi bat, ederraren es-
kola bat, naiko ertsia, bestalde. "Nik irakurri ditut zuen profe-
tak —dio Zelsok—: idazle zatarrak dira, ez dakite idazten..." 
Idazle zatarrak? Bai, bearbada, grezitarren arauekin epaitzen ba-
dituzu. Baiña, ain zuzen, ortxe dago makurra; beretzat egiña ez 



402 AMAZORTZIGARREN KAPITULUA 

den soiñekoa ez zaio iñori ezarri bear. Idaztankeraren ederra 
neurtzeko artu duzun metroa, artarakoa ez izan: or dago koska; 
beraz, zugan dago errua, ez idazle aietan... 

Badio aurrera ere Zelsok: "Judu bat gurutzean joeia: zer da 
hori Apolo aundiaren ondoan? Eta arantzale ezjakin oiek, apos-
tolu oiek, zer dira Platonen Akademiarekin konparaturik? Neu-
rriaren zentzua falta zaizue zuei, iñungo eskola ospetsuan ez za-
rete ibilli, jende nardagarria eta itsusia baizik ez zarete zuek; 
zuen burujopeak ezin dira aintzat artu..." 

Ikusi duzue. Zelsoren burua grezitar kulturaren arauez ze-
goen moldatua, eta arau oiek galerazten zioten fedea. Laugarren 
mendean ere zer dio Juliano Arnegatuak? Kristianismua itsusia 
dela, zatarra. Au ere reakzionario bat duzue, au ere Greziako 
kulturaren izenean dator. Eta oraindik geiago zatartu zitezen, lege 
bat eman zuen kristauen eekoletan Greziako poetak esplikatzea 
debekatuz! 

Eta ala ere, guk ba dakigu grezitarren estetika hori, bere 
edertasun guztiekin, oso ertsia zela, eta gaur ez dugu arau oien 
kaso andirik egiten. Metarri batek (kolumna batek, alegia), nai 
ta naiez, onako neurri au euki bear zuen beti. bere ondoaren 
diametroa sei aldiz luzatua; ez geiago eta ez gutxiago. Eta arra-
zoia: gizon ondo egiñaren goratasuna sei oin delako! Baiña zer 
du ikustekorik metarri batek gizonarekin, onen neurriak ari ezar-
tzeko?... Eta zenbat olako!... Baiña orduan gauza oiek ezin ziran 
ukitu, dogmak ziran. Eta kultura aren itzal arrigarritik zetorkion 
orduan gure fedeari kontrarik andiena. Sistemari lotuegia egoteak 
ertsikeria dakar betiere, eta gaitz hori eskolatuei gertatzen zaie 
besteei baiño errazago. 

Aurreneko iru gizaldietan intelektualek auxe zioten: Kris-
tianismuarentzat ez da lekurik gure estetiku sisteman. Eta aien 
atzetik zetozten agintariak, esanez: ez bedi izan kristauentzat le-
kurik gure politiku sisteman. Mundu guztiak bear zuen egon Gre-
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zia zaharrak emandako erakutsi eta arauetara. Ertsikeria... Kris-
tautasunak zekarren ardo berria ez zegoen zagi aietan sartzerik... 

Eta jakintza modernuarekin ez ote da beste ainbeete gerta-
tu? Galileo, Newton eta oien ondoren, mekanika artua izan da 
jakintzaren oiñarri orokarra bezala. Gure arokoen iritzian, orrek, 
eta orrek bakarrik eman bear zuen munduaren esplikazio osoa. 
Beraz, berriz ere lengoa: kristau fedearentzat ez dela lekurik gel-
ditzen. Gaur, ordea, biologiku jakintzei eskerrak, ikusi da no-
raiño zen estua eta ertsia mekanizismu hura; ikusi da, alegia, ma-
kiñaz gaiñera, ba dela beste gauzarik ere. 

Berdin gertatu da evoluzioaren teoriarekin. Onek ere ez zion 
lekurik uzten kristau siñismenari. Teoria au ain zan murritz eta 
6oilla eta lilluragarri bere soiltasun ortan! Bera artua izan da 
Universuaren oiñarri-lege bezala. XIX gn. gizaldiko siñistezak ez 
du beste sustrairik. Ertsikeria berriz ere. Bergson-i eskerrak, iku-
si da gero baztertze oiek sistema ertsiegi baten erruz egin di-
rela. 

Gure egunotan ez ote dugu ikusi beete "sistema" baten lo-
ratzea, eta bai kraskatzea ere? Hitlerismuaz ari naiz. Au ere mu-
rrizte ikaragarri batetik sortu zan. Odola eta lurra: ez dago bes-
terik. Odoletik arraza dator, bere doai bereziekin. Lurretik, be-
rriz, sorterria dator, bere buujope eta eskubide ezin ukituekin. 
Eta sistema etsi ortan kabitzen ez den oro, garbitua izango da... 

Eta gure begien bistan dugu beste sistema bat, ikaragarri 
anditua, zemakuntzaz betea. Ba dirudi mundu guztia irentei bear 
duela. Egun batean Marx-i gogoratu zitzaion: Gizonak bear du 
bere larrua estali eta bere sabela bete; gaiñerako guztiek ez dute 
ajolarik. Betiko kontua: murriztea, ertsikeria... 

Eta gizadiaren kondairan ikusten dugun hori bera gertatzen 
da gizon bakoitzean ere. Giza bizitzan noiz eldu da maizenik fe-
dearen kenka Iarri hiro, krisis hori? Aurtzaroan? Ez. Gizona sa-
soira eltzen denean; gizonak bere bizitzaren sistema asmatzen eta 
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osatzen duenean. Orduan gizonak, gutxi gorabehera (eta askotan 
ondo oartu gabe) auxe esan oi du: orra nere asmoa, nere etorki-
zuna, nere ikuskera, bizitzako nere filosofia. Eta filosofia hori 
ertsiegia bada, ezker eskubitan utziko ditu galtzera ainbat pus-
keta eta ondasun, Iehen siñietutakoa ere bai frankotan, eta are 
moTalaren ondarrak ere iñoiz. Oitura txarrak aipatzen dituzte 
gure predikariek eiñistezaren sustrai bezala; baiña askotan ondo-
rioak baizik ez dira izaten auek. Sasoi oneko adin ortara eldu bai-
ño lehen, giza-buztifia biguna da, samurra, molderreza; beatz-uki-
tu batekin alde batera naiz bestera biur diteke. Baiña orain ez 
da ala, gogortu egin da, ez dago aldatzerik. Ortarako astindu 
bortitzak bearko dira, zorigaiztokoak eta ixtripuak, oiñazea, ez-
bearrak eta okerrak, eriotzaren urbiltzea... Oiek ekartzen dute 
gizona gogoeta egitera, oiek zentzatzen dute, eta azkenik Ham-
let-en eskola hura ikasten du berriz ere: Bai, egia! Guk filoso-
fian sartu dugunaz gaiñera, ba da zeru-lurretan beste gauzarik... 

Eta ain zuzen, siñietearen sustrai nagusia au delako •—siste-
maren ertsikeria—, orregatik oien arteko geienetan zera nabari 
da: alako mifiantze bat, tristura bezalako bat. Kaskarregia izan 
sistemaren etxea!... Ainbeste gauza murriztu dira, jaurti eta baz-
tertu dira! Corde nai liraken ontasun estimagarriak, kanpoan gel-
ditu ziran, eta ortik miñanlza. 

Aor ba zergatik fedea ez den kabitzen zugan: ez fedea an-
diegi delako, baiña zuk zuretzat egin duzun etxe hori kaskarre-
gia delako. 

Edozein sitsema -—eta sistema delako, ain zuzen—, betiere 
da murrizte bat. Eta espezializazioa betiere da urritasun bat. Me-
toduak beti dakar bere baitan esklerosis baten perilla. Bere me-
todu eta esperientzietara jarria den gizonak ez du geiago arriga-
rririk, ustegabeko sorpresarik. Eta Jakintza, hori da: murrizte 
bat, sietema bat, esperientzia bat: ala bear du izan, gaiñera, bai-
ña esklerosis baten "toxina" ere barnean darama. Beraren jabe 
egiteagatik, zer eta zenbat galdu bear izan dugun ez digu sekula 
salatzen. Hori ikus ez dezagun, begiak itxi egiten dizkigu; eta 
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poliki poliki gauzak aren neurriaz juzgatzera oitzen gera. Eta 
ez: jakintza juzgatu bear da gauzen neurriakin, ez gauzak jakin-
tzaren neurriakin. Txapela buruarentzat, ez burua txapelarentzat. 
Baiña jakintsuetatik askok kontrara egiten dute. Malgutasun fal 
taz, noski. Jakintzak zurrun biurtu dituelako. 

Onekin ez dugu esan nai jakintza baztertu bear denik, siñis-
menaren eteaia delako aitzakiakin, ez. Aitzitik, au da egin bear 
dena: zabaldu, edatu: errealak aren muga guztik gainditzen di-
tuela jakin, eta murrizte ortan erortzetik gure burua gorde, guz-
tiz ere sistemaren eta fedearen artean etsaitasun bat edo ezin kon-
pontze bat agiri dela dirudienean. 

Zer nolako giroa bear duen Fedeak 

Fedea, Jainkoaren emaitza da, noski. Baiña orregatik ez dira 
kulpa gabe federik ez dutenak. Emaitza hori onartzeko bear deti 
bezalako giroa, norberak bear baitu bere baitan sortu. Onartze 
hori erraza da aur, emakume, ezjakin eta eskolagabeentzat, ez 
ainbeste beren jakintza-esparruetan sarturik daudenentzat. Lan 
bati jarria dagoena, azkenean lan orrek bere irudi-antzera moida-
tu oi du; eta zenbat eta mearragoa izan lan orren zabalunea, or-
duan eta geiago. Ukabilkari bat ezagun da bere ukabilletan; pia-
nista bat, bere beatz bizkorretan. Mariñela, are etxe-barruan da-
billenean ere, zabulun ibiltzen zaizu, ontzian balego bezala. 

Eta arimako joerakin berdin gertatzen da. Jakintsuarentzat 
egia, arrapatu bear den eizea da, noski, eta orregatik, emaitza 
edo erregaloa liteken egia bat nekez ulertzen du. Eta bere barruti 
estuan sarturik dagoenak, egiara eltzeko beste bide batzuk —be-
rak erabiltzen dituenez gaiñera— izan ditezkeala ere kasik ez du 
konprenitzen. Matematikuak, filosofuak, kondairagilleak, natura-
listak: or ikusiko dituzu bata besteaz burla egiten; erdi-txantxe-
tan, noski, baiña ala ere, irri oien ostean ba da benetazko zerbait. 
Matematikuak eeango dizu: "Oiek, jaun oiek, arrigarriak dira, 
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zenbat gauza finkatzen dituzten, ezertxo ere frogatu gabe! Adibi-
dez, kondairagilleek: paper zahar batzuen kontura zer eta zer 
ez digute esaten iraganari buruz! Baiña berek an isil isilik sartu 
dutena aitortu gabe. Kondaira ez litzake jakintza bezala artu 
bear, ipui-pillo galanta baizik ez da ta"'... 

Kondairagilleak, berriz, ara zer dion filosofuez epaia ema-
terakoan: "Guk ainbeete lan eta neke izaten dugu beiñolako agi-
rien bidez iragana osatzen, eta Jaun oiek, batere dokumenturik 
gabe, ari zaizkitzu munduari bere sekeretuak ebasten; gogoeta 
utsaren bidez nai dute zeru-lurrak zulatu eta izakien erraiak az-
tertu. Hori ez da jakintza, berriketa baizik". 

Naturalistek berdin egingo dizute iseka aurreko jaun guztiez. 
"Ni naiz emen errealaren gaiñean lan egiten ari naizen bakarra. 
Etorri, ikusi nik daukadan egazti-bilduma, ikusi nere mitxeletak, 
zomorroak. Auek beintzat uki ditezkenak dira, auek eskuetan 
ar ditezke. Baiña zuek zeren gaiñean ari zerate? Aizea besterik 
ez duzue eskuen artean". 

Betiko ajea nabari da marmar oietan: bakoitzak bere alder-
ditik eta bazterretik juzgatzen ditu besteak, eta, jakiña, alderdi 
ortatik begiratuta, arrazoia du. Ba dira, ordea, bakan batzuk, den-
bora berean jakintza-sail guzti oien bideak konprenitu eta ontzat 
ematen dituztenak, eta Jakintzaz kanpora ere ama baten jakin-
duria edo aur baten bakuntasun argia edo ezjkin baten ikuekera 
sakona aintzat artzen dakitenak. Jakintsuctan oiek dira jatorre-
nak. Oiek beren arimako buztiña ez dute gogortzera utzi. Oien 
arimetan ba da oraindik egunsentiko aize freskorik. Eta oietan, 
bai, neke gabe aurkitzen du ostatu kristau siñismenak. 

Sñisgabeak sendatzeko, lehenbizi konp/renitu egin bear da 
auen egoera. Ez da beti erraz. Siñisteza murrizte bat baita be-
tiere, falta bat, eritasun bat, eta norbere zauriak iñori erakustea 
ez zaigu laket; frankotan gure buruari ere ez dizkiogu agertzen. 
Aekotan igarri, susmatu egin bearko da, maitekiro eta samurkiro 
tratatu, zauria zaindu, artaz oartu ezpagiña bezala; sekula ere ez 
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bota zaurira ezer mikatzik, garraztasunik, mezpreziozko itzik, 
eta bai, bakarrik, Ebanjelioak aipatzen duen olio santua. 

Fededuna ez da, ba, katibu bat. Siñisgabea, bai, onek ber-
berak egin ditu kateak bere burua lotzeko. Fedeak arraitasun 
bat du berakin, aur batek adierazten duen bezalako itxaropen 
goiztarra. Fedea, illunabarrik ez duen egunsentia baita. 



EMERETZIGARREN KAPITULUA 

FEDEAREN MISTERIOAK (1) 

Fedearen gaiztasuna 

Fedeak ba du bere alderdi zailla, noski, bere aldapa gora. 
Batzuei, askori bearbada, zail egiten zaie siñistea. Hori ezin uka-
tu. Zailtasun hori nondik datorren eta zailtasun beraren arrazoia 
ta esanaia zein den argitzera dijoaz emengo lerro auek. 

Caiztasun hori, fedearen beraren objetuan datza aurrenik, 
eiñistu bear diren gauzetan, alegia. Izan ere, eta gauzak diren 
bezala aitortzekotan, siñistu bear direnak oso dira arrigarri, eta 
are bitxiak ere, nai baduzu. Gu aurretik pentsatzen asiko bagiña, 
gauzak oso beste era batera asmatu eta eratuko genituzke. Asko-
tan fedeak gure zentzu arrunta aztoratu eta asaldatu egiten du. 

Adibide bat. Or dugu Biblia. Jainkoak bere goi argiz inspi-
ratutako liburua dela esaten digu fedeak. Ederki. Nik eskuen ar-
tean dudan Iiburu au jainkozkoa da, beraz. Liburua zabaldu au-
rretik jartzen naiz pentsatzen ia zer nolakoa izan bearko luken 
orrelako liburuak. Beete guztiak baiño apaiñagoa, noski, akatsik 
gabea idaztankeran, olerki berdingabea dariona, argitasun bat 
dena tximist. Alde orotatik aundi bear lukela iduritzen zait, go-
gorapen sakonez eta zorabiozko goratasunez ernari. Liburu guz-
tien eredu eta ispillua. Zabaltzen dugu azkenik, eta leialtasun eta 

(1) Ikus Pierre Charles, "L'Eglise sacrement du monde", 37 or. 
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zintzotasun osoarekin mintzo bagera, zera aitortu bearko dugu: 
hura ez da guk uste genuena. 

Zer aurkitzen dugu, bada? Asaba ezezagun batzuen genealo-
gia luze eta amaigabeak, burrukak, ilkintza lotsagarriak, saldu-
keriak, anaien arteko odol isurtzeak eta aragikeriak, gorrotozko 
madarikazio izugarriak etsaien aurka, ateotitz-bildumak (eta atso-
titzok ez dira beti goratasun audikoak), agindu xehe eta ugariak 
tenpluko elizkizunetarako, eguzki-aldeko jendakien eresi batzuk 
beren konparazio bitxiekin. Apostoluen zenbait eskutitz, mira-
riz edo ez dakigu nola, galtzetik gorde direnak. Eta lau ebanje-
lioak, izugarrizko utsune eta zulo andi batzuekin, eta gutxinaz 
bat, izkera oso arruntean iskribatua, grezitar apainduraren arras-
torik ez duena. Jatorrizko izkuntza, batzuetan hebreotarra duzu, 
beste batzuetan grezitarra; beste batzuetan grezitar itzulpena ba-
karrik gorde da eta jatorrizko hebreoa galdu egin da... Zer na-
haspilla! 

Jainkoaren goi-argipean idatzitako liburuaren patua au izan-
go zela, ez genuen asko uste, alajaiña! Gaiñera dezagun orain-
dik: federik ez dutenentzat, zati batzuk kendu ezkero, Biblia, 
;rakurgai bezala, ez da intereeantea. Gauzak diren bezala esan 
bear dira, gertaera bat ukatzeaz ezpaita deus irabazten. XVI gu. 
mendeko teologu andiek geiago esango zizuten oraindik: Biblia, 
alegia, argizarizko sudurra dela, beatz-ukitu batekin alde batera 
naiz bestera oker ditekena, zorrotz naiz zapal biur ditekena. Edo 
lapurrez beteriko oiana, liburu ortara igee egiten baitute here-
jeek, beren gezurrezko dotriñak zuritu naiez. 

Baiña gure arriduren asiera baizik ez da au. Eman deza-
gun ba dela Jainko bat. Baiña gero esaten zaigu Jainko hori gi-
zon egin zela. Aur xumea izan zela, gaiñerako aurrak bezalako-
xea, eta an, Galileako errixka batean bizi izan zela; itzegiten eta 
ibiltzen ikasi bear izan zuela; gose eta otz eta logura izan zela, 
eta azkenik bere erritarrek bizia kendu ziotela, nahastekari arrunt 
bat bailitzan. Istorio bitxia! Ba dirudi gu kordetik atera arazte-
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ko egiña izan dela! Ni trenean nijoala, erakutsiko balidate leiotik 
mutil koskor bat gaizki jantzia, eta an kale bazterrean bere 
idekoekin jolasean dabillena, eta eeango balitzait: "Ara, mutiko 
hura eguzki, illargi, izarren eta itxasoen Egillea duk, mundua-
ren Salbatzaillea, bizi eta illen Epaillea"; eta nere sekulako etor-
kizuna arengandik zintzilika dagoela entzungo banu, oiek guz-
tiak aditu ondoren, zer egingo nuke nik? Ene bizkarra jaso eta 
izparringia irakurtzen jarraitu... Zer zan Nazaret erromatarren 
inperioan? Deus ez. Eta ango aur txiki batengan munduaren Egi-
llea eta Asiera ikustea, zer zan gizon zentzudun batentzat, ero-
keriarik lotsagarriena baiño besterik? 

Gorago aipatu genuen Zelso. Arentzat kristau fedeak eraba-
teko mezprezio borobilla besterik ez du merezi. Gauza denetan 
egon oi da marra bat, muga bat —esango zuen bere artean—, eta 
emen ba dirudi marra eta neurri guztiak iragan direla... 

Eta fedeko dogmetan zenbat gauza arrigarri, bitxi eta kon-
prenitzen ez direnak! Utz dezagun alde batera Irutasun Sain-
duaren mieterioa, ikusten ez direnen mundukoa baita. Baiña esa-
ten zaidanean (konparazio baterako), nere pekatuen parkazioa 
irixteko, damutzea ez dela aski, obetzeko eta ordaintzeko asmoa-
rekin ere; baiña pekatu oiek bear direla aitortu, eta ez Jainkoari 
ezkutuan, baizik eta apaiz bati, eta belarrira, eta gero ark —bear-
bada erdi arrausika dagoen bitartean— ematen didan absolba-
zio batekin dena parkatzen eta konpontzen dela, gauza guzti 
oiek esatean, ez ote dira emen tajugabeko bitxikeriak bata bes-
tearen gain pillatzen? 

Eta bataioaz, zer esango? Nere bekokian behera ez dela ur 
pixka bat isuri, eta ez dago salbaziorik. Ur tanto oien bearrean 
naiz, jatorrizko pekatuaren menpetik nere burua ateratzeko. Be-
raz, nik sekula ezagutu ez dudan pekatu batean parte izan dut: 
ni mundura etorri baiño millaka eta millaka urte lehenago egin 
izan zen pekatu batean, Bibliako lehen orrietan era bitxi xama-
rrean kontatzen zaigun pekatu ortan. Razionalistek ez dute irri 
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gutxi egin, baratze hura dela eta ez dela, zorioneko sagar eta su-
geagandik aitzaki artuta... (2). 

Eta apaizari kristau fedean ematen zaion tokia, ez da berri-
keta, gero! Apaiza, koneeju emale bat balitz, arimako alguazil 
bat edo olako zerbait, oitura onen zaitzaille bat..., baiña nai ta 
naiezko bitarteko bezala jartzen zaizu: hori ere ez ote da geiegi-
keria? Konseju emale bat bakarrik balitz, gaitzerdi: nik nere as-
katasun osoa gorde nezake aren aurrean. Nere buruaren jabe naiz 
beintzat, aurretik ikus nezake konseju emale orrek bear bezala-
ko doaiak dituen, ala ez. Beragana joan nindeke, nai badut, edo 
ez joan, nai ezpadut. Denda batera ere nai duena bakarrik joa-
ten da, eta nai dena bakarrik erosten da. Baiña apaizak agin-
tea du, bear zaio obeditu, eta hori eskola txikikoa, gizabide ga-
bea eta santutasun gabea delarik ere Wycleff, Huss, Luther eta 
protestanteek ao batez arbuiatu dute dotriña au, arrazoiaren ize-
nean. Lehenbizikoak au zion: "Ez daukanak, ezin eman: nola 
eman lezake garazia apaiz pekatari batek? Jainkoaren etsaia iza-
nik, nola izan diteke aren mandatari? Jainkoaren izenean itzegi-
teko, baitezpadako baldintza, santutaeuna. Beraz, naiz dela apai-
za, naiz apezpikua, naiz Aita Santua, pekatu larrian gertatzen 
baldin bada, ez du kristauen gaiñean batere eskubiderik". 

Logika zorrotza, baiña hori ere ez izan egia, eta herejia be-
zala dago kondenatua. Aita Santu bat edo apaiz bat pekatari iza-
nagatik, aren absolbazioak, apaiz santu batenak bezain sendo eta 
baliodun izan ditezke. 

Hori ala da, eta hori frogatzeko ematen diren arrazoiak, guz-
tiz dira egoki eta errutsuak. Baiña au da kuestioa: gauzak aldez 
aurretik pentsatzen jarri ezkero, ea jainkozko lurralde au guk 
orrela eratu edo asmatuko genuken... 

(2) Bataioa, zeazki itzegiñez, ez da presiski jatorrizko pekatua ken-
tzeko jarria izan, gu Elizan sartzeko baizik. Bide batez, bataiatzen denak 
izan lezazken pekatuak ere kendu egiten ditu (naiz jatorrizkoa naiz beste-
lakoak), eta Jainkoaren garazia eman ere bai; baiña zuzen zuzenean eta beti 
egiten duena, hori da: gu Elizan sartu, gu Elizari itsatsi. 
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Eta Elizaren beraren kondaira? Milan-go Ediktoaz pakea 
eta askatasuna lortu, eta biaramonetik zenbat burruka, usteldu-
ra eta zikinkeria!... Hori al da guk, Belen-go kantuari erantzu-
nez, aditu nai genukena? Eta Kristo etorri zela XIX mende iga-
rota gero ere, katoliko guztiak, on eta txarrak, baltsan arturik, 
zer dira, artaldetik kanpoan bizi diren gizonen ondoan? Ur tan-
to bat itxas zabalean. 

Eskandalu itza emen aipatzea, ez da, ba, geiegikeria bat. Itz 
onek, jatorriz, oztopo esan nai du, beaztopa-arria. 

Eta bori da, ain zuzen, emen gertatzen zaiguna. Cauzak ez 
dute antz andirik, guk aurretik amestuko genukenaz. 

Uste oherrak fedeari buruz 

Eskandalu onen latza ematu naiez, ba dakigu bein baiño 
geiagotan zer esan izan den. Fedea froga bat dela, alegia, eta fro-
ga hori apropos jarria izan dela gure adimenduaren putzak behe-
ratzeko. Hori dela ta, Jainkoak gauza zaillak ematen dizkigu 
siñisteko, bere gisakoak, bitxiak, bururik ez dutela diruditenak. 
Zaillak direlako autatu ditu, ain zuzen. Ortan datza frogaren ba-
lioa. Pastilla garratz hori irentsi bearra daukagu. 

Ez du iñork esan, noski, fedeak tajugabeko gauzak eiñis-
tarazten dizkigula. Baiña orrenbesteraiño ezpada ere, batzun ba-
tzuek onako au erdi adierazi egin izan dute, alegia: fedea, gure 
adimendua beheratzeko egiña izan dela (edo orren antzeko zer-
bait). Ez al zion Pacal-ek arrazoiak asto izaten bear duela ika-
si? Astotze onen saria zeruan jasoko omen dugu. An izango da 
emengo beheratzearen ordaiña. Jose de Maistre eta beste tradi-
zionalista askoren gogamena, ikuekera-molde onen araura dago 
tajutua. 

Baiña hori da neri milloi bat pezeten truke, lau oinka ibil-
tzeko agintzea bezala. Bearbada, milloi baten saria jasotzekotan. 
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jasango nuke froga lotsgarri hori (lau oinka ibiltzea), baiña bal-
dintza hori jartzen didana nik ez nuke, an biotzondoan, ziñez eta 
benetan estimatuko. Ez. Fedea ez da astotze bat, fedea ez da be-
heratze bat. Aitzitik, berak ematen didana zera da, anditze eta 
zabaltze bat. Ez da, ez, lotzen nauen kate bat, traba bat, nere 
goi-bizia eragoztera datorren zerbait. Baiñan da jaiotze berri bal. 
Zeruko sariaren aitzinetik ere, egunsenti baten arraia eta poza 
pizten du gugan fedeak. 

Eta fedeari buruz uste okerrak izatea, ez da ondore gabe. 
Ez arrazoia bakarrik, baita fedea bera ere aztoratu egiten bai-
ta, era ortara azaltzen denean. Fedea, froga bat besterik ez dela 
uste denean —gure adimenduaren arrokeria beheratzeko jarri 
den froga bat—, onart diteke, edo obeki esateko, jasan diteke, 
euri-zaparrada otz bat edo albiste txar bat jasan oi den bezala, 
baiña berarekin arras adiskidetu? Hori ez. Ez da gure barrenera, 
bere etxera bezala, sartzen, ez du an ostatu edo giro egokirik aur-
kitzen, ez dago an bere gogara. Eta ortik sortzen da gero alako 
ondoez bat, sumindura ezkutu bat. Eta barruko ondoez hori, an-
tzalduta, gutxien uste denean ageriko da, konplejo txar askoren 
sortzaille bezala. Alako gogortasun bat, arrokeria, pesimismu 
hitsa, suemo txarra beste fededunei buruz, zalaparta zaratatsu eta 
ospetsuen bearra... Luze-laburrez txiki den batek, bere txikita-
sun orren ordaiñez, ba daki boza jasotzen eta bear ez diren as-
katasunak beeteekin artzen. Ala bere fedea zama bat bezala ja-
saiten duen fededunak ere, bere psikologian agerpen gaizto oiek 
izan oi ditu. 

Oztopoaren mesedea 

Fedearen gaiztasuna ez dugu, ba, froga bat bezala artu bear, 
baiñan jakinduria andiago baten asiera bezala; eta era ontara be-
giratuz, fedea bere begitarte arrai eta jatorrean aurkeztuko zaigu. 

Hori nola litekean konprenitzeko, ara bi egia, askotan be-
gien bistatik joaten zaizkigunak. 
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Lehenbizikoa: eskandaluak, oztopoak berak, aurrerapenare-
kin zer-ikusi andia duela. Arraunlariak ez luke bere batela aurre-
rantza erabilliko, urak kontra egingo ezpalio: orra ba, uraren oz-
topoari eskerrak, egin oi du ark bere lana. Lurraren gogorrari 
eskerrak igo nindeke ni mendi tontorrera. Elur biguna dagoenean, 
ezin orrelakorik egin. Berriz ere oztopoaren mesedea. Papera go-
gorra ezpalitz, ezin izango nuke artan idatzi. Guk uste dugu go-
gortasun hori, oztopo hori, kalterakoa izan oi dela beti, baiña 
ez. Hori gabe ez dago ibiltzerik. Oztoporik aurkitzen ez den le-
kuan, ez da aurrerapenik. Orduan gure gogamena egonean gel-
ditzen da, ezjakin zozo batean. 

Platon zaharrak ez ote zuen eean arridura zela filosofiaren 
asiera? Eta zer da arridura? Gure adimenduak oztoporen bat jo-
tzea. Gauzak uste bezala ez direnean sortu oi da arridura. Guk 
uste genuen ola edo ala izan bear luketela; eta beste era batera 
gertatzen direla ikustean, ortik sortzen da arridura. Nere pentsa-
kerak ustel atereak, nere asmo eta itxaropenak gezurtatuak, ne-
re aurre-iritziak lurreratuak... Hori da arridura, hori da ozto-
poa. Eta nork esango? Oztopoa izan oi da aurrerapenaren asiera 
eta ama. Burrukarik gabe, ez da aurrerapenik. Eta etsairik gabe, 
ez dago burrukarik. Ez da bioztuna bildurraren berri ez dakia-
na, bildurra frogatzen eta menderatzen dakiana baizik. Aula izan 
zitekealarik, arriskuarekin aurpegiz aurpegi jokatzen dakiana 
baizik. 

Nagitaeunera dugun griña orrek engaiñatu egiten gaitu, eta 
engaiñu orren menpean bizi geralako, gustora kendu eta aiena-
tuko genuke guk, alde orotatik sortzen zaigun etsai, arantza eta 
gauza samingarri oro. Batere zailtasunik eta eragozpenik ez lego-
ken mundu-modua nai genuke guk; miñik gabekoa, nekerik ga-
bea, oztoporik, zauririk eta gurutzerik gabea. Baiña jarri ote ge-
-ra iñoiz pentsatzen orrelako munduak ez lukela izango deus un-
kigarririk, ez itxarokizunik, ez ematekorik? 

Gure Axular luze mintzo da etsaietatik eldu zaizkigun iraba-
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zi eta probetxuez (3). Bai, noski: zailtasun eta oztopoak ba dira 
zer edo-zertarako. Neke lanik eskatzen ez duen gauzak, deus gu-
ti balio du. Fedea ere zailla aurkitzen badugu, ez dezagun pen-
tsa: nere joeren kontra joateagatik egin du hori Jainkoak, froga 
tajugabeko bat neri jartzeagatik. Aitzitik, beste era ontara pen-
tea dezagun: Zailla dela? Orduan baliotsu izateko bidean da, ez 
da pisu il bat, ba du zer ikusi nere izatearekin. 

Jainkoaren obrak, beti arrigarri 

Eta ona emen beste egia, bigarrena. Fedeak irakasten diz-
kigun gauzak oso arrigarri, bitxi eta gu nahasteko modukoak di-
rela? Bai, apika. Baiña izadiko gauza guztiak ere ez al dira oro-
bat bitxi eta arrigarri? Hori ez da, ba, arrazoia, geiago gabe, fe-
dea arbuia dezadan. 

Edozeiñek daki zangurruak eta karramarroak korapillo larri 
bat askatu bearrean aurkitzen direla. Alde batetik, azi egin bear, 
eta bestetik, beren gorputza maskor baten barruan daukate ka-
tibu, azitzerik ez duen maskor batean, alegia. Nola moldatzen 
da zangurrua korapillo au garbitzeko? Bere gorputz samurra ba-
tu batu egin oi du, eta zirritu batetik irristatuz, maskorretik ir-
tetzen da, berak bakarrik dakizkian oiñaze eta miñak pairatuz, 
noski. Eta orduan, maekorretik irtendakoan, zabaldu eta anditu 
egiten da. Gero, mintzak botatzen duen izerdi-mueta edo tinta 
orrekin, maskor berria egiten du, oraingo luze-laburrari dago-
kion bezalakoa. Eta bere neurrien katibu gelditzen da berriz ere 
Urrengoan, azitzeko garaia datorkionean, beste ainbeste egin bea-
rrean gertatuko da; maskorretik ilki, zabaldu eta etxe berri bat 
antolatu, eta beti orrela. 

Animalitxo oni gertatzen zaiona, ez ote da gure gogo-Iana-
ren ispillu? Izan ere, egia deitzen dugun hori, zer da? Munduan 

(3) Ikus Gero, lehenbiziko kapitulua. 
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diren izakiekin neurtze bat. Izakiekin bat egotetik sortzen baita 
egia. Izakiak bear dira ulertu eta konprenitu. Baiña sarri asko-
tan ez dugu hori egiten. Gure ideiak gauzekin neurtu bearrean, 
beste aldera egin oi dugu: gauzak gure ideiekin neurtu. Eta ortik 
dator okerra. Ez da lan makala gure burua molderraz, malgu eta 
guri gordetzea, datorrenari ostatu eta arrera on egiten jakitea. 
Geienetan zer gertatzen da? Guk metro bat izan oi dugula, ispi-
llu edo eredu bat, gure ustez egokia eta zuhurra; eta guk ala de-
la pentsatu dugulako, uete dugu nai ta nai ez ala bear duela 
izan. 

Zenbat kaskarreko bear izan dira, jakintsuak geozentris-
muaren maskorretik atera-arazteko! Aristotelek asmatutako zeru-
-lurrak ain ziran egoki eta tajuz egiñak! Erdi-erdian Lurra, tin-
ko eta zabal; or, goialdean, berriz, zeruetako esferak, eta izarrak 
jira-biraka. Lehenbiziko Ikara-arazle orrengandik asita, gure 
mundura iritxi arte, ba zan makiña bat bitarteko. Oraindik XIX 
gn. mende-erdira, Bonald-ko Bizkontea geozentrismuaren alde ari 
zan. "Lurra jira-biraka dabillela? —zion—. Ez didazute hori si-
ñistaraziko. Gizabideko legeen kontra baita. Gizona ez ote da 
munduaren errege? Eta zirku bateko itzulipurdikari antzo erabi-
Ili nai duzue? Ez. Ez didazute hori buruan sartuko". 

Jaun agurgarri onek ba du buruan dogma bat, aurre-iritzi 
bat, eta munduak dogma orren araura bear du egon. Baiña zer 
nai duzu? Maskorra laga bearrean izan gera. Izadiaren bitxikeriak 
onartu bear izan ditugu. Erregeak, Aita Santua, Kardenalak eta 
Konzilioa bera ere, denak aidean bueltaka dabiltzala aitortu eta 
onartu bear izan dugu. Gogoeta egiten dakian gizontxo au, bere 
jakinduria eta birtute guztiarekin, ez da aute-pikor bat besterik 
Universuan galdua, eta izar eta planetekin batean or dabil zaba-
lean bere arat-unatak egiten. Izadiaren bitxikeriak!... 

Fedea ere bitxia omen da, arrigarria. Guk ez dugu ulertzen 
Munduaren Salbatzailleak zergatik jaio bear izan zuen Judean 
presiski, eta Augusto Enperadorearen garaian, eta zergatik artu 
bear izan zuen mutiko baten itxura. Baiña izadia ere orobat da 
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bitxia, eta guk ez dugu ulertzen zergatik, gure lur ontan presis-
ki, Bigarren Aroko Dinosaurioen ondoren, eta Irugarren Aroko 
abere ugaztunen artean, illegabeko abere-mueta au, atzeko oiñen 
gaiñean zutitu, eta gogoeta egiten eta zuzentasuna billatzen asi zen. 

Gizonen eskuz egindako obrak, soil-mutilduak dira betiere. 
Izadiarenak, berriz, betiere arrigarri, eskerga, ezin agortuzko 
arridura gugan sortzeko aukerakoak. Orra lerro artez bat: ala-
korik munduan aurkitzen bada, gizonaren eskuz egiña izango da. 
Izadian ez duzu eekula olako bat aurkituko. Argiak berak ere ez 
du ibilkera artez hori, eta ez aizeak, eta ibaiak ere ez. Nere erri-
ko ibaiak, bai, itxasoraiñoko bidea oso zuzena du, baiña hori da, 
noski, gizonek zuzendu ziotelako. Gizonek egiten dituzte kana-
lak eta beste olako obrak, oietatik probetxu ateratzeagatik, eta 
ortarako izadia moztu eta soildu egin bear izaten dute. 

Mundua ulertze-lanean ere, hori bera egiten dugu: soildu, 
mutildu, murriztu. Izaki bakoitzak dituen berezitasunak alde ba-
tera utziaz, lasai asko esaten dugu: bat eta bat, bi dira: orra mu-
rrizte ikaragarri bat. Mapari begirada bat egoztea aski dugu kon-
tinenteen bazterrak, ertzak, gizonen eskuz ez direla egiñak izan 
jakiteko. Bestela ez lirake ain aldrebesak izango. Eta izarren zu-
rrumilloak ostondoan? Oituak geralako, ba dakigu, noski, oien 
tokia eta egoitza billatzen, baiña oien ibilleratan ere ba da bitxi-
keriarik, alajaiña! 

Jainkoaren obrek argi-ildo bat utzi oi dute beren ondoren, 
baiña ildo hori, ardora hori, Elizaren kondairan, ez da beti ikus-
ten erraza. 

La Fontaine-ren alegietan ba da baserritar bat, Garo izene-
koa. Izadiaren lanak, tajugabekoak edo buru gutxirekin egiñak 
iruditzen zitzaizkion berari. Zergatik —zion berak-— arbola andi 
eta galant batzuek ain frutu kaskarra ematen dute (esate bate-
rako, intxaurrak eta aritzak)? Kalabazak eta lurretik jaikitzen 
ez diren beste landare ziztrin batzuek, berriz, frutu-ale gotorrak 
ekartzen dituzte. "Nere esku balego, egokiago egingo lirake gau-
zak" •—zion bere artean—. 
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Andik gutxi, bazkal osteko loa egiten ari zela, ezkur bat ero-
ri zitzaion sudur-gaiñera. Orrekin zentzatu zan gure gizona eta 
argitu egin zitzaizkion begiak. Orduan konprenitu zuen zerga-
tik arbola andi oiek ematen duten fratu txikarra: goitik behera 
erortzean guk miñik ar ez dezagun. Lur-narras dauden landa-
reak, berriz, nola ez duten kalte hori egiteko perilik, ale andia-
goak ekarri ditzakete... Filosofia polita, baiña murritza zure hori, 
Garo, botanika guztia bidaztien segurantzatik zintzilika jarri bai-
tiguzu. Zoritxarrez, motz eta labur gelditzen da zure ikuekera 
hori. Or dituzu kokoteroak eta Zeilan-go palmondoak. Naikoa da 
oien ostroa, kaskezurrik gogorrena eta sendoena austeko. Ez, Ga-
ro, Botanikak ez du alako kontu andirik egiten gure probetxuaz. 
Eta zoologiak, are gutxiago. Zomorro eta insekto mueta guztiek: 
bakteria, bazilo ta abarrek, zenbat eta zenbat gaiso-suerte ez da-
karten: sukar oria, malaria, tuberkulosis, tifusa, kolera, izurria!... 

Fedearen erakutsiak ulerkaitzak dira, bai. Guk ez dugu 
ulertzen zergatik dagoen inpernu bat eta purgatorio bat, eta zer-
gatik, gure auleriaren sendatzeko, grazia baten bearrean gerta-
tzen geran. Baiña izadia ere, noranai begiraturik, ez ote da ala-
ber arrigarri eta ulerkaitz? Zergatik dira munduan ainbeste el-
txo kaltegarri, koko, larrapota, ta abar? Ez dugu konprenitzen 
zergatik eantu batek edo genio batek, mikrobio zatar bat odolean 
sartu zaiola ta beste gabe, gazterik il bear duen. Orrela il zan 
Santa Teresa Lisieuxkoa, eta bai gure Lizardi ere. 

Eta odolaren agintea, orra eskandalurako beste bide bat! 
Nik zer dut zer ikusi nere asabekin? Eta ala ere aiengandik ain-
beste gauza eldu zait! Ez nere begien edo illeen kolorea baka-
rrik, baiña nere akatsak eta aiurria ere bai, askotan. Ez dut izan 
aukeratzerik. Etorki bat emana izan zait, eta kito. Nai ez nai, 
artu bearra izan dut. 

Fedea, arrigarria da, bai. Guk ez dugu ikusten zer dela ta 
sortzen geran jatorrizko pekatua deritzaion orrekin, gerok egin 
ez dugun pekatu batekin, alegia. Baiña izadia ere arrigarria da 
oso. Odolez datozkigun ainbeete griña eta joeren gaiñean ez di-
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gu iñork galderarik egin, eta ala ere oiek jasan bearrean gera. 
Zorakeria zergatik zabaltzen da gurasoetatik semeetara, jakintza 
zabaltzen ez den bitartean? Bai, zenbat olako! Izadia dena da 
guk ulertzen ez ditugun gauzez betea. Aspaldiko griegoen erasia 
da: Jainkoek, maizenik, guk uste bezala ez, baiñan gure usteen 
kontra egiten dituztela gauzak. Eta hori da, noski, guk, gure pen-
tsakeran, geron sistemak, etekiñak eta ikuste laburreko betaurre-
koak sartzen ditugulako. 

Fedea, izadia bezalaxe, arrigarri eta ulerkaitza baldin bada, 
ez dezagun beintzat ortik aitzaki artu arbuiatzeko. Gutxinaz, on-
dore au atera dezakegu ortik: Fedeak diona ez dela guk asmatua, 
gure maiñen eta aurre-iritzien araura tajutua ez dagoen ezkero. 
Ba du fedeak alako mingoztasun eta garraztasun bat. Egiari, Dan-
te-ren iritzian, zor zaion bezalako gordin-latza eta samiña. 

Nahastu edo bide jakiñetik atera arazten gaituztela-ta, beste 
gabe, gauzak zapuztea, hori da, gutxi gorabehera, agurearena 
egitea. Ark ba ditu bere ordu jakiñak kamamilla artzeko, bere 
errejimena zaitzeko, eta ez du ortik ilki nai. Olako zerbait ger-
tatzen ari zaio razionalismuari: agure-itxura artzen ari dela. Eta 
bai, aren atzetik eta urbildik, ari orpoz orpo jarraituz eta eran-
tzun naiez ibilli den apologetikari ere. Esplikazio oso osokoak, 
borobillak eta guztiz egokiak eman nai dituzten sistemak, gaur 
ez zaizkigu atsegin, etsita gaudelako, nunbait. Beroien gezurra 
frogatua dugulako. 

Lurra biribilla izatea, ez ote da bitxikeria bat? Eta bitxiago 
dena oraindik, biribil hori, ez erabatekoa, baiña gutxi gorabehe-
rakoa izatea. Ez ote da gogorra gurasoek beren seme-alabei be-
ren jakituria ezin utzia, eta gizaldi bakoitzean berriro asten ibi-
lli bearra? Eta zer, eriotza baiño arrigarriago eta gogorrago? Bai, 
guk sistemak eta formulak asma ditzakegu, mundua esplikatu 
naiez, baiña izadiaren joritasuna eta misterio arrigarria ez dago 
gure zaku oietan sartzerik... 

Bossuet apezpiku izandakoaren jauregian ba omen da jar-
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din bat, apezpiku orren pasio-lekua. Jardin orrek mitra baten 
itxura omen du. Lorategiko bideak, arbolak, belarrak, esertokiak, 
denak daude mitra baten irudia itxuratu naiez. Zer zozokeria! 
Eta jardin batek, zer du zer ikuei mitra batekin? Baiña garai ar-
tako jaunak, zozokeria hori egitean, gauza andi bat burutu zu-
telakoan zeuden. An aurki aspertzen zera, dena baita jakiña. An 
ez dago deus berririk edo ustegabekorik. Baiña ilki zaitez lora-
tegi ondo landu batetik eta zoaz baso zabalera: zer aldea! Beste-
lako lillura eta erakarpen-indarra du onek guretzat, bere basa 
itxura trakets eta bortitzean!... 

Ez gaitezela, bada, engaiña: misterioa itzaltzea, siñismena 
iltzea bezalaxe litzake. Kristautasuna ez da eskola bat bakarrik, 
irakatsi eta ikaeteaz burutzen den gauza bat bakarrik. Aren mui-
ña, giarra eta arnasa beste nunbaitean dago, ots, "profetismua" 
deritzaion ortan. Dotriña zeatz bat bai, baiña baita ere itxaropen 
bat aundi eta zabala. Egia bat, baiña baita eantutasun bat ere. Eli-
zan, irakasle eta ikasle, agintari eta menpekoen arteko lokarriak 
baizik ikusi nai ez duenak, poliki poliki, eta oartu gabe, erli-
jioari bere arnas guztia ustutzen dio. 

Birtutera bultza arazteko ere, ez da aski on eta bearrezkoa 
dela erakustea, eta legeen indarrez artara beartzea. Ontan, bai, 
engaiñatu zela Sokrates andia! Ark uste zuen asko dela ongiaren 
ezagutzea, beste gabe, pratikara eramateko, "iñor ere ezpaita zital 
eta doillor bere borondatez" (ala zion). Beraz, birtutea irakatsi 
beste lanik ez dago. Oitura onen irakasleak jarri , eta orra 3ena 
egiña. Erraza ta samurra. Samurregia, noski. Gauzak ezpaitira 
ala. Berandutxo bada ere, ortaz jabetzen asiak gera. Birtutea ira-
kastea ez da gauza zailla, baiña orrek ondore gutxi dakarke. 
Emen bear dena da birtutea maita arazi. Saindutasun baten li-
llura eta ametsa arimetan sartu: ortan dira lanak. Ez nozio utsak 
ematean, baiña ikuskera bat ariman sartzean. Eta hori agindu-ukal-
dika ez da lortzen. Krietautasuna, beste guza guzti oien gaiñetik, 
zera da: ikusten ez den eta ala ere gure ondoan dagoen presuna 
misteriotsu bati gure burua eskeintzea, eta erabat arentzat bizi-
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tzea. Ez da bakarrik egipillo bat edo eginbide ondo kontatuen 
eta zeatz esplikatuen zerrenda. 

Orain mezak erriari esplikatzeko oitura sartu da. Speaker-
-antzo edo irakasle antzo, meza arteko gora behera guztiak aza:-
tzen ari zaizu an norbait. Ongi da. Erriaren ezjakiña beti da gau-
za txarra, eta ezjakin hori uxatzeko zerbait eginbearra zegoen. 
Baiña oitura au ere aurki biurtzen da aspergarri. Izan ere, bere 
muiñean misterio diren gauzak, ez ote da obe misteriozko giro 
batean uztea? Diogneto, bigarren mendeko jaun bat zan, gizon 
ikasia, kristauen kultua zeatz ezagutu nairik zebillena. Krietau 
ezezagun batek eskutitz eder bat egin ezion, eta ara zer dirautsan 
bertan: "Kristauek Jainkoari biurtzen dioten kultuaz edo kultu 
orren misterioaz ez pentsa iñork jakitun egin zaitzakenik"... 

Fedea ez da, ba, ondo ikasitako lezio bat, esamiña-gai bat. 
Iñork ere ez du bere bizia ematen ideia bat zuzena ala okerra den 
aitortzeagatik, baiña, bai, eman oi da bizia itxaropen batenga-
tik, egiteko aundi batengatik, gordairu bat gordetzeagatik, lagun 
bat bizirik ateratzeagatik. 

Misterioak zera dira: ataurre bat, egunsenti bat 

Labur: misterioa ez da, ba, Jainkoak gure adimendu arroari 
jarri nai izan dion proba uts bat. Kristauak ez ditu oiek siñes-
ten hori egitea balentria andi bat edo eendagailla delako, jolas-
tokietan egin oi den indar neurketa bat balitz bezala. Fedea ez da 
jolas-saio bat. Zein da, ba, orduan misterioen eeanaia eta egi-
kizuna? 

Itz abstraktu eta arrotz askorekin baiño erosoago adierazi-
ko dugu —nik uste— konparazio batekin. Etxe batean ama il-
tzera dijoa. Ama onek aur txiki denak bana-banaka bere oe on-
dora deitzen ditu. "Ara, seme, Jainkoa nere billa etorriko da 
gaur edo biar. Jainkoak egiten duena, betiere, ondo egiña dago, 
eta ez zaio muturrik erakutsi bear. Eta nik orain itz batzuk esan-
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go dizkitzut. Itz oiek artu ondo gogoan. Zure azken egunera ar-
te txintxo txintxo gorde bear dituzu..." Eta itz ospetsu eta arrotz-
-itxurako batzuk jaulkitzen zaizkio ezpaiñetatik. Aurrak ez ditti 
itz aiek ulertzen, andizka eta urrunetik izan ezik, baiña ala ere 
susmatzen du beroien balio paregabea. Orra amaren itzak: "Zu-
re eta Egiaren artean ez ezazula ez iñor eta ez ezer sartzera utzi, 
Egia Jainkoa bera da ta. Ez ezazula traba zure biotza alperriko 
kezka eta uskeriekin, bear ez diren bildur eta damuekin. Ez zaite-
zela besteentzat zuretzat baiño latzagoa izan. Ez ezazula egunik 
igaro birtutezko obra batekin pagatu gabe... Eta ia, esan orain 
nere itzak, buruz dakizkizula ikus dezadan, eta ondoren nere be-
deinkazioa emango dizut" (4). Aurrak erdi negarrez, zotinka, 
eta ahal duen bezala, birresaten ditu itxura arrotzeko itz aundi 
aiek. Ez daki zeatz zer esan nai duten, baiña bere oroimenaren 
kutxatillan gordetzen ditu, pitxi eta arri preziatuak estutxean gor-
de oi diran bezalaxe. 

Urteak aurrera dijoazen neurrian, semeak makiña bat aldiz 
ekarriko ditu gogora amaren itzak, eta beti estimazio aundiare-
kin, aren oroigarria direlako, baiña ulertzeke. Baiña urteak joan 
eta urteak etorri, bizitzako ekaitzak geroago eta bortitzago dato-
zenean, aukeratze bat edo uko egite bat egin bear denean, bizi-
tzako bide-gurutze andietan atzera edo aurrera egin bear denean, 
bat batean azaltzen dira, tximista bezain argi eta aguro, ama 
ren itzak, esanai andi-marduleko itz ospetsu aiek. Lehen illun 
zirenak orain argitu egiten dira, sekulako argitasun bete beteare-
kin argitu ere. Eta Iehen ulerkaitz zitzaizkion esakera aien mui-
ña orain konprenitzen du gizonak. "Orra —dio bere artean—, ne-
re amak aurretik ikusi zuen arriskua eta bere eriotz-orduan utzi 
nai izan zidan oarra; bere itzen misterioa noizbait, bere garaian, 
argituko zitzaidala igarriz..." 

Ain zuzen ere, hori dira gure misterioak. Orain ulerkaitz den 
ortan, sekulako geroaren argi betea dago gorderik. Orainaldiko 

(4) Pierre Charles-ek emen kontatzen diguna, berberari, bere ama ze-
narekin gertatua omen da. 
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gure bizia, teologiak dionez, gero izango dugunaren azia eta ni-
nikoa baizik ez da. Aurrak, sortu eta bertatik, zeaztasun guztia-
rekin jakin bear balu zer den guardasol bat, edo lore-sorta bat, 
edo zer den demokrazia, auteekundeak eta abar, naiko lan izan-
^o luke. Berdin gertatzen zaigu guri orain misterioekin. Oien 
xmraea ezin dugu orain zulatu, baiña ama baten ezpaiñetatik 
iitzerakoan jaulkitako itzen antzera, beroiek dira eternidadean 
argituko zaizkigun egien asiera. Beroiek dira gaurko bizitza eta 
geroko bizitzaren artean daukagun lokarri bakarra. 

Kristauak Kristo Salbatzaille dela siñisten du, baiña au erio-
tzaz andiko aldean argituko zaio: orduan ikusiko du garbi zer 
gaitzetik salbatua izan den. Siñisten du Elizagan, baiña itz onek 
ere, barruan daukan muin guztia agertzeko, zabaldu bearra dau-
ka: barazki batzuen lekak edo gaztaiñen morkotsak zabaldu bea-
rra izaten duten bezala. Siñisten du garazian, baiña garazia, San 
Tomasek dionez, gloriaren asiera bat besterik ez da, betiko zorio-
naren ataurre bat; eta aeiera bat ezin uler diteke bukaerakin 
duen zer ikusia aintzat artuaz baizik. Kristauak siñisten du pe-
katuen parkazioan, piztueran, Ama Birjiñaren arartekotasunean, 
Espiritu Santuagan eta Zaindarietan. Orra fedeak dakarzkiguu 
goi-ondasunak: ondasun oiek orain estaliak eta kutxetan sartuak 
bezala daude, baiña ala ere, beroien dirdira eta balioa, sumatzen 
eta antzematen dugularik. 

Kristauak siñisten du otoitzean, nekearen balioan, apaiza-
ren bedeinkazioan, Ebanjelioko zorion bitxi-arrigarrietan. Siñis-
ten du alaber, oiñazea eta edozein giza-samin eta eritasun (Jain-
koaren garaziaz gantzutua denean), etorkizun aundi paregabeko 
bat erdiesteko bidea dela. Iltzera dijoanaren azken arnasean, bo-
tika, azken izerdi eta izara zikiñen gaiñetik, zerbait aundi eta 
betiereko gertatzen ari dela siñisten du; jaiotza berri baten an-
tzeko zerbait, alegia. Edozein eriotza, naiz ta gizaki txatxar eta 
ezteusenarena izan, ez da, kristauarentzat, bein ere uskeria bat 
izango. Betierekoaz elkar topo egitearen larria baitu, eta ain zu-
zen, orretxek ematen die azken memento oiei beren ospea eta 
itzala. 
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Hori da fedearen misterioa: ataurrearen misterioa. Hori izan 
oi da egunsenti guztien eta agintza guztien poza. Eta hori da fe-
dearen poza ere. 

Esan zenezake, bai, fedea bitxi dela, arrigarri dela. Baiña 
objezio orrek ez du alako pisu andirik, izadia ere alakoxea baita. 

Onako au esateko, berriz, ez du iñork eskubiderik: kristau 
fedea adimenduarentzat traba bat dela, edo giza-arrazoia astotze-
ra eta zatartzera datorrela. Edo gogamenari estutasun eta kax-
kar legeak jartzen dizkiola, eta gizon izatearen eta gogoeta egi-
tearen poza eta arrotasuna kentzen digula. 

Aitzitik beste aldera dira gauzak. Gizona kaxkartu ez, bai-
ñan aunditu eta zabaldu egin oi du fedeak. Fedeari eskerrak, mu-
ga kaxkar guztiak iragan egiten dira, eta sistema txikar oro gain-
ditzen. Zabalaz eta neurrigabeaz adiskidetu egiten gaitu fedeak. 
Ideia bat bakarra besterik ez dutenen perillean erortzetik gor-
detzen eta begiratzen gaitu. Peril hori zein den ba dakigu onez-
kero: norbere gogamenaren neurriko ideia bat onartzen da, eta 
azkenik ideia orrek berorrek azpian artzen gaitu. Hori da, ain 
zuzen, gure inguruan ain usu nabaitzen dugun arriekua. Eta 
arrisku ortatik fedeak begiratzen gaitu. 

Gizonaren gaitzik txarrena 

Objezio bat soil soilik jarri dakioke guzti oni, biotz hits eta 
illun batetik ailtxatzen den objezioa. Ara zein: "Hori, guzti hori 
ederregia litzake. Ezin izan diteke egia, ederregia delako. Hori 
ezin bizi diteke, goregia delako..." Baiña ateraldi hori ez ote da 
biotz txatxar eta etsitu batena? Gure biotzaren ajea salatzen du 
izkera molde onek. Txatxarregia, kaxkarregia, berrionaren diz-
dira onartzeko. Mozolo, ontza eta beste gau-txorien begiak ere, 
eguerdiko argia jasaiteko ez dira izaten gai. Gure gaiso au ez da, 
ez, ipuia, oso da egiazkoa eta jakiña. Berau da, esango nuke, 
gure gaitzik sendaeziñena, gure biotzari —lapa aitzari bezala— 
setateu lotzen zaiona. 
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Askotan entzun izan dugu, gizonaren gaitzik sakonena arro-
keria dela; baiña ez. Arrokeria hori, ondore bat baizik ez da, 
ordain bat, gure muiñean nabari dugun txiki-izate eta ezin ba-
ten ordain eta agerpena. Giza-biotzaren eritasunik gogorrena, sen-
da-eziñena, onako au da, noski: pesimismu hitsa. Txakur maki-
llatuaren susmo txarra eta izua. Berrionaren aurrean —eta ona 
delako, ain zuzen— ezbai egotea. Berrionak dakarkigun zoriona 
geiegizkoa dela ta, ezin siñistea. Kristo ederki jabetu zan giza-
gogoaren gaitz ontaz. Orregatik zion ainbeste aldiz: "Fede txi-
kikook, zergatik bildur hori, zergatik zalantza hori?" Min ema-
ten zion Ari gure izakera onek. 

Eritasun au ez da iñola ere sendatzen eztabaiden garratzaz, 
ez agindu zorrotzen idorraz. Berriona ariman sartzekotan, ixil ixi-
llik sartuko da —intza, zabalik diren larruetan sartu oi den be-
zala—, berrion orren lillura gutzaz jabe dediñean. Sicut pluvia 
in vellus. Fedearen dirdaiak alde guztiz ar gaitzanean. 
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