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Aurrez-aurre ditugu, alde batean, Deba, Elgoibar eta Idiazabalgo eliz atariak; bestean, 
berríz, Jurgi Oteizaren "Apostoluak" Arantzazun (denak Gipuzkoan). Liburuaren 
edukinean sartzen laguntzeko, nolabaiteko girogarri eta ataurre izan nahi dute. 
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ZITRRUMILOAREN ERDIAN 39 

arima guztiaz eta zeure gogo gutiaz. Hori da manamen-
duetan handiena eta lehena. Bigarrena bertsua da: Mai-
tatuko duzu zeure hurko laguna zeure burua bezala 
(Mt 22, 37-39). 

Jesusek, bere erantzunean, galdetu ez zitzaion zerbait erantsi zuen: 
Jainkoarekiko maitasunaren ondoan, harekin batasun bat eginez, lagun-
hurkoaganakoa behar dela; eta bi amorio horietan kokatu du erlijioaren 
ardatza. 

Baina amorio bikoitz honek, karitatezko mailatakoa izan dadin, ongi-
nahi hutsezkoa izan behar du edo hartakoa izaten ahalegindu behar du. 
Eta hori lortzeko, gizonak norbere egoismotik irten beharra du. 

Obusa ilargira bidean jartzeko, hiru zirta behar omen dira, eta lehen-
bizikoa izan ohi da beharrena, zeren lurrak beragana tiratzen baitu. Ha-
sierako ehun kilometro horiek dira iragaiten gaitzenak. Handik harat 
askoz ere errazago kurritzen dira gainerakoak; Lurraren tirapena gutitu 
edo erabat ezabatu denean, alegia. 

Horra irudi egokia guri gertatzen zaiguna aditzera emateko. Geure 
buruaren inguruan bueltaka gabiltzan bitartean, erlijioak eskatzen duen 
maila hori ez dugu erdiesten. 

Jainkoa gizonarentzat zorion-iturria eta salbazio-bidea da, noski, baina 
hori ondorio bezala dator, gainetiko zerbait bezala. 

Gizonari planta edo jarkera bezala zera eskatzen zaio, bada: Jainkoa 
bila dezala, Harengan bere fidantzia jar dezala. Jainkoari berea eman 
diezaiola. 

Behin baino gehiagotan salatu du Aita Sainduak horizontalismoa dela 
gaurko kristauen arriskurik handiena. Gizonaren aldeko lanetan aritzea, 
eta Jainkoarekiko betebeharrak ahaztutzea. Beharbada aurreko belaunal-
dian beste alderdia (bertikalismoa) pixka bat unilateralki landu izanaren 
erreakzioa ere izan daiteke. Ikusten denez, gizon mugatuari ez zaio hain 
erraz alderdi guztiak denbora berean elkarrekin hartzea eta kontutan edu-
kitzea. 

Elizaren zeregin handi batzuk gaur 

Laburzki: Ekaitzaren zurrumiloan sarturik den Elizak baditu gaur 
zeregin batzuk aparteko modu batean zaindu behar dituenak. 

Horietako bat, eta lehenbizikoa: Jainkoaren hitzari leial egotea. Horre-
tarako Agnostizismoaren gaitza gainditu beharra dauka. 1975eko Urte 
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sekularizatu eta mundutar bihurtzeko tentazioa bazterretan zabaltzen ari den 
garai honetan, alegia. 

San Paulok ere, erresuma dioenean, beste munduko ondasunak ditu 
gogoan (1 Cor 15,50; 1 Thes 2,12). Zeru herriko ondasunak, gerokoak. 
Seniparte bat, ondare bat agindu zaigu. Fedetik heldu den justizia, zer da 
San Paulorentzat? Ondasun hauen jabe izatera heltzeko bidea. Baina hau 
ere esan behar da: zeruko ondasun horien partaide egiten dela fededuna, 
are Tur honetan ere; Ez osoki, ez bete-betean, baina halako hasiera bat, 
ataurre bat ematen zaigu hemen bizi garen artean7. 

Eskatologistek, bada, uste oker bat egozten diote Jesusi. Jaun horien 
iritzian, Jesusek uste zuen munduaren akabera txintxilika zegoela, aurki 
gertatuko zela, suz eta garrez dena kiskalduko eta desegingo zela; eta 
orduan, hemengo mundu hau bukatutakoan, etorriko zela Bera, hodeien 
gainean eseria, bere erresuma jartzera: hau izango zen Jesusen ustea edo 
pentsakera. Beraz, Jesusek hots egiten zuen erresuma ez da mundu honeta-
koa. Mundu hau bukatuz gerozkoa da, mundu berri batetakoa. Horregatik, 
munduaren azken hori noiz etorriko zain zeuden lehen kristauak. Eskola 
honetakoak dira, beste askoren artean, Baldensperger, Loisy, eta bai 
Schweitzer ere. 

Milenarismoa deitzen zaio judu kristauen artetik sortutako herejia bati. 
Hauek ere beren erara, baina horrelako zerbait sinesten zuten: mundu hau 
bukatu eta, gauzak berriztatu ondoren, etorriko zela Jesus, eta lur honen 
beronen gainean mila urteko erresuma jarriko zuela. 

Lehenbiziko kristauek azkena hurbil zela uste zuten. Hala dirudi behin-
tzat. Uste horren aztarnarik franko bada Testamentu Berrian. Adibidez, 
San Paulok Tesalonikako kristauei egindako lehen karta. Gainera, San 
Paulok maiz aipatzen du Kristoren agertaldia, laster gertatzekoa balitz 
bezala (2 Tim 4,8). Agertaldi hori gertatuko den egunean bera oraindik 
bizirik eta mundu honetan egongo dela uste du (1 Thes 4,17)8. 

Lehenbiziko kristauen harako otoitz hark ere horrelako zerbait adierazi 
nahi duela ematen du: «Maran Atha» = Zatoz, Jauna! (1 Cor 16,22)9. 

Eskatologisten iritzian Jesus berbera izandu zen uste oker hori izan 
zuena, eta Harengandik pasatu zen lehen gizaldiko kristauetara. 

(7) Ikus CERFAUX, La Iglesla eri San Pablo, 2A ed., 80-81 or. 
(8) Ikus, gainera, Rom 13,11; 1 Pet 4,5ss; 2 Pt 3,3; Hebr 10,25; Jac 5,8; 

Jo 21,22; Ap 22,20. 
(9) Ikus X. LEON-DUFOUR, Vocabulario de Teologia Biblica, art. «Dia del 

Señor", 201. 
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Teoria hauei erasorik bortitzena, ordea, ez zaie katolikoen aldetik 
etorri, protestanteen eremutik baizik. R. Sohm jaunak beroki eta sarkorki 
ezeztatu ditu ustekizun horiek. Hatch eta Harnack jaunek amestu duten 
bezalako Elizarik ez da egundaino esistitu —dio Sohm jaunak—. Eliza 
goitik behera sortua da. Jainkoak jarritako pertsona baten bidez, alegia. 
Toki jakin bateko elizak edo kristau bilkurak ez dira ezer: Eliza oroko-
rraren adarrak eta zatiak besterik ez; beraz, Eliza orokorraren bizitik 
bizi dira. 

Baina beste aldetik Sohm jaunak ere ez du Elizan ez legerik, ez dogma-
rik nahi. Juridismoa Elizaren izakerarekin ezin konpon daitekeela uste du 10. 

Ebanjelioetan zer ageri den 

Antzinateko Elizan zer organizazio, gobernu molde etab. zegoen, behe-
rago ikusiko dugu. Orai Ebanjelioetah gauza honi buruz —Elizako auto-
ritateari buruz-—• zer dagoen laburki esatera goaz. 

Mateok badu kapitulu bat famatua: Mt 18. Eta kapitulu honek ba-
ditu, gainera, pasarte paraleloak beste bi sinoptikoetan: Ikus Mk 9,33; 
Lk 9,46. 

Horra kapituluaren muina. Hamabi Apostoluak Jesusekin batean dihoaz 
Kafarnaun-era buruz. Dirudienez, Apostoluak aurretik zihoazen eta beren 
artean eztabaida bizian ari ziren. Jesus atzetik, ixilik eta bakarrik. Kafarnaun-
-era heldu eta etxera zirenean, Jesusek hitzetik hortzera galdetzen die: Zer 
solas edo hizketa izan duzue zeuen artean hor bidean? Apostoluak mutu 
gelditzen dira. Lotsaz, noski. Zeren beren artean nor ote zen haundiena: 
hori izan baitzen haien autua eta sesio gaia. Eta Jesusen aurrean ez dute ho-
rrelakorik aipatu nahi. 

Horrelako eztabaidak maiz ikusten ditugu Apostoluen artean. Azken 
afarikoan ere horrelako sesio bat sortu zela esaten digu San Lukasek (Lk 
22,24). Eta bai Mateok eta bai Markosek ere beste pasaizo jostagarri bat 
gorde digute: Zebedeotarren ama bere bi semeekin hurbiltzen zaio Jesusi, 
eta diosalak eta buru-makurrak eginez, eskari hauxe egiten dio: bere 
erresuman lehenbiziko karguak bi seme haientzat izan daitezela. Esan beha-
rrik ez dago, beste Apostoluak, hori ikusirik, sutu egiten dira bi anaien 
kontra (Mt 20,20; Mk 10,35). 

Jesusek erresuma ospetsu bat jarri behar zuela munduan, hori baze-
kiten Apostoluek. Mesiarekiko esperantzak erresuma hori du jomuga eta 

(10) LANG (ALBERT), Teologia Fundamental, vol. II; Madrid 1966; 119 
orrialdean. 
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alegia. Baina orri horren barnean egon behar lituzketen lerro eta hitzen 
kontua atereaz, pasarte hau ere bazetorrela garbi frogatzen da. 

Kodizeen aldetik ez dago, bada, zer esanik. Baina kodizeak berandu 
xamarrekoak izan: IV. mendekoak, alegia1. Interpolazioa lehenago egina 
baldin bada, kodizeen arrazoi honek ez du asko balio. (Zerbait balio du, 
ordea, eta zerbait baino gehiago ere bai, zeren Erromako elizako kodize 
batzuetan interpolazioa eginagatik nekez konprenitzen da nola beste elize-
tako aleetan sar zitekeen). 

b) IV. mendea baino lehenago igo nahi baldin bada, Bibliaren itzul-
pen zaharrak eta Eliz idazle zaharrenen aipamenak aztertu behar ditugu. Orai 
bada, gure pasarte hau Bibliaren itzulpen zahar guztietan irakurtzen da. 
Aipamenak, berriz, guttinaz honako eliz idazle hauetan aurkitu dira: AR-
TZAINA deritzan Hermas-en liburuan, San Justino-n, Tertuliano-n, Ori-
genes-en; eta gorago esan dugunez, San Efren eta Afraates-en. Idazle hauek 
denak IV. mendea baino lehenagokoak dira, eta gure testua ezagutzen zutela 
frogatu da. 

c) Semitar kutsu edo usain jatorra dario pasarteari. Ez da sinesgarri 
erromatar batek horren. egoki asma zezakeenik testu hau, sortalde kolore 
horrekin, alegia. Interpolatzaileak grekoa bakarrik erabili behar zuen; gure 
testuak, berriz, bere azpian aramaitar orijinala salatzen digu. Horra pasar-
tearen aramaismoak: "Bar Iona", "haragia eta odola", "ifernuko ateak", 
"lotu/askatu", "zeruetako erresuma" (esate molde hau San Mateorena da 
xoilki; beste ebanjelioek "Jainkoaren erresuma" esaten dute). 

Zeruan izango da lotua, zeruan askatua: mintzatze molde hau ere Jesu-
sen garaiko juduena da: Jainkoaren izena ahotan ez hartzeagatik, izen horren 
lekuan "zerua" esaten zuten. 

Eta gero bada pasartean hitzen joko bat, grekora eta beste indoeuropar 
hizkuntzetara itzultzean maxkaltzen eta suntsitzen dena. Izan ere, Jesusek 
harriaren izen berbera jarzen dio Pedrori izengoititzat. Hori arameoz egoki 
egin zitekeen, zeren hizkuntza horretan —euskeraz bezala— hitzek ez 
baitute jenerorik: ez dira batzuk ordoxak eta besteak urrixak (Harriet-en 
hitzekin esateko). Beraz, Harria=Kephas gizon bati deitzea, arameoz ez zen 
bat ere bitxia. Baina grekoz harriaren izena urrixa izanik (hots, femenino), 
gizonezko batentzat ez zen bat ere egokia, eta orduan aldaketa bat egin 
behar izan zen: harriaren izena "petra" delarik, "Petros" sortu zuten; eta 
antzera, latinez, gaztelaniaz eta abar. Arrazoi guzti hauek testuaren jator-
tasuna frogatzeko zer pisua duten, edozeinek ikus dezake. 

(1) Ikus Jesukristo, 95 or. 
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Hitz honen eboluzioa ondo salataria da, gero! Berak erakustera ematen 
digu ederkienik zer-nolakoa zen erlijio berria. Denok bat Kristorengan: ba-
tasuna du lege. Norberekoikeria eta alderdikeria desordenu bat bezala 
jotzen dira 3. 

Sohm jaunak ere Sabatier-ek bezalatsu azaltzen du Eliza Katolikoaren 
sorrera. Hasierako Eliza gazte hura gorputzik gabeko arima bat izan zela 
uste du, alegia. Protestanteak diren aldetik, jaun hauek gogoko dute Eliza 
ikusgaitza, ezkutukoa, deus agerikorik ez duena. Baina, agi denez, Kondaira 
hutsa baino zerbait gehiago sartzen dute beren azalpenetan: hots, aurre-
-iritziak. 

Garai hartako Elizaren albisteak non diren 

Beti bezala, aro hartako albiste huts-garbiak ikasteko, iturrietara joatea 
beste biderik ez dago. Lehen aro horren berriak jakiteko, honako hauek 
dira iturri nagusiak: San Pauloren eta San Pedroren epistolak (Testamen-
tu Berrian datoz), Didache deritzon liburuxka, Klemente Aita Sainduaren 
karta Korintoko kristauei, Antiokiako San Inazio Apezpikuaren eskutitzak, 
eta abar4. 

Dokumentu hauetan Elizaren organizazio eta egiturari buruz azaltzen den 
dotrina guk ezin dugu hemen luze eta zabal harrotu. Argibide gisa, ordea, 
pasarte batzuk aipatuko ditugu. 

Apostoluak bizi ziren bitartean, berak ziren, bai Eliza orokorrean eta 
bai eliza partikularretan ere, benetazko agintari, gidari, maisu, artzain, 
apaiz eta abar. Haien autoritatea ez zuen inork ukatzen. Inor sesiotan ha-
siko balitz, ez da hori gure ohitura, ez eta Jainkoaren elizena ere (1 Cor 
11,16): hitz horiekin bukatzen du zorrozki San Paulok kristauen bilkurei 
buruz ematen duen irakaspena. 

Apostoluek badute autoritatea, bai Eliza gobernatzeko eta bai Elizan 
gorde behar den fedea irakasteko ere. San Paulok erromatarrei idazten 
dienean, nahiz eta Erromako elizaren sortzailea bera ez izan, badaki ongi 
hango kristauek eta heste aldeetakoek "dotrina molde" berbera dutela: 
"forma doctrinae" ("typon didajes" Rom 6,17). Beraz, kristautasuna onar-
tzea ez da edozer gauza sinestea. Kristau berriari dotrina jakin bat ematen 
zitzaion, eta hau buru-bihotzez onartu behar zen. Dotrina hori Apostoluek 
emana da eta nunahiko kristauek onartu behar zuten. Beraz, guztiomzat ber-

(3) BATIFFOL, O. cit., 137 or. 
(4); Gaur horiek oro euskerara itzulirik daude, Kerexeta jaunari esker. 

Ikus KEREXETA'TAR JAIME, Eliz-Guraso Apostolikuak, Bilbao 1975. 
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ikasi zenuen gogoratuaz (2 Tim 3,14). Timoteoren irakasle hau nor izan 
zen esan beharrik ez dago: Paulo bera. Nigandik testigu askoren aurrean 
entzun zenuena, gizon zintzo eta besteei irakasteko gai direnei azal ezaiezu 
(2 Tim 2,2). 

Autoritateak fedearen gordairua zaindu behar du, bada: Batzuek sines-
tean porrot egin dute, eta halakoak Elizatik kanpora behar dira jaurti (Ikus 
1 Tim 1,20). 

Etengabe ari da epistola hauetan irakaspen garbi-jatorra dotrina gaizto 
eta usteletik bereixten. Epistola hauetarik hauxe ateratzen da garbi: ira-
kasle batzuek irakaspen osasungarriari traizioa egin diotela. Irakaspen hura, 
berriz, Jesukristorena da; eta irakaspen hori zaintzeko kargua Apostoluari, 
eskutitza egiten zaion ikasleari eta honek eskolatu dituen gizon zintzoei da-
gokie. Eliza, Jainkoaren etxea, egiaren zuntoi eta oinarria (1 Tim 3,15). Bi 
gauza daude, beraz, Eliza honetan: irakaspen garbi-jatorra eta jetarkia. 

Eliza bakoitzean baziren presbiteroak, eta horiek halako elkargoa edo 
kolejio bat osatzen zuten: 'presbiterion' (1 Tim 4,14). Diakonoak ere ba-
ziren (1 Tim 3,8ss). Apezpikuaz ere mintzo da (apezpikua presbiteroaren-
gandik garbi berexten ez bazen ere) (Ikus 1 Tim 3,2). 

Eliza Katolikoaren egitura guztia dugula hemen marraztua, nork uka de-
zake? Apezpikua: izena bera —'episkopokos'— garai hartako grekoan izen 
arrunta zen, eta hara zer esan nahi zuen: Begiraile, Kasu egile. Apezpikuak 
—eta apaizak— Elizan duen eginbeharraz ere zerbait esan nahi du izen 
horrek5. 

Didache 

D I D A C H E : hona hemen kristau liburuxka zahar-zaharra, katixima edo 
kristau ikasbide antzekoa. Lehen mendeko azken aldekoa izan behar du. 
Dena aginduz eta tradizioz hartutako legeez betea. Izenak berak ere zer-
bait esan nahi digu. Didache = Irakaspena, dotrina. Irakaspen hau ez du 
norberak bere nahierara asmatzen edo moldatzen: emana izan zaigu; guk 
hartu eta zintzoki gorde behar dugu. Irakaspen hau Jesukristorena da; Hark 
hamabi apostoluei emana. Hamabi Apostoluak dira Kristoren mandata-
riak, Kristoren dotrina jende guztiei hots egiten eta egiztatzen dietenak. 

Moral bat, fede bat eta kulto bat: horra zer irakasten den liburu ho-
rretan. Kultoa ere xeheki organizatua dago: otoitza, baraua, bataioa, euka-
ristia, etab. 

(5) BATIFFOL, O. cit, 136 eta ondoko orrialdeak. 
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bere erroa. Badugu tradizioaren erregela bat ('kanon'). Hau da guk hartu 
dugun fedea, eta hau da kristauek dituzten aginduen iturburua. 

Orai bada, tradizioaren erregela horrek zer irakasten du jerarkiari bu-
ruz? Kultoari dagozkion gauzak ez direla nolanahi, edo guri gogoak ematen 
digun bezala egin behar, Maisuak agindu bezala baizik. Apaiz nagusiak 
badu bere eginbeharra, presbiteroak eta lebitek ere bai berena. Gizon lai-
koarentzat ere badira zeregin bereziak. 

Elizako hizkeran hemen agertzen da lehen aldiz 'laikos' hitza, eta zer 
esan nahi duen bistan da: kristau soila, ez apaiz, ez apezpiku, ez diakono 
ez dena. Klerigo eta laikoen artean bereizkunde garbia ageri da, bada, 
Klementeren epistola honetan. "Guretako bakoitza bego, ene anaiak, berari 
dagokion mailan". 

Ejerzituaren ispilua dakar, gainera. Han bada buruzagi nagusi bat ('basi-
leus'), eta gero badira tarteko agintariak ('egoumenoi'). Elizan ere berdin. 
"Basileus" delako hori Kristo da, tarteko agintariak, presbiteroak. 

Nondik datorkie presbiteroei agintzeko eskubide hori, autoritate hori? 
Hara zer dioen Klementek: Kristo da Jainkoaren mandataria; Apostoluak, 
berriz, Kristorenak. Apostoluak, ordea —gaineratzen du Klementek—, Sal-
batzailearen esanak hartu ondoren, Jainkoaren erresuma predikatzera za-
baldu ziren, eta herrialde nahiz hirietan, konbertitutako lehenbizikoak apez-
piku eta diakono-zereginetarako jarri zituzten, gero etorriko ziren fededunen 
zerbitzutarako. Horra, beraz, jerarkiak nondik duen autoritatea: Apostoluen-
gandik zuzen-zuzenean. Apezpiku horiek hiltzen direnean, ondokoetara 
—apezpiku berrietara, alegia— pasatzen da haien kargua: apezpiku berri 
hauek ez dira artez Apostoluek jarriak, baina bai Apostoluek jarritakoek 
jarriak. 

Tokiko kristau bilkuraren baimena behar zen, ordea. Hori Didache-n 
ere ikusi dugu. Elizan autoritatea ez dator herriagandik, baina halaz ere 
herriak onartzea edo baiezkoa ematea eskatzen zen. Apezpikuaren autorita-
tea eta hari dagozkion eskubideak ez. dira herriaren nahi horretatik heldu; 
apezpikuak ez dira kristau bilkuraren mandatari batzuk. Ofizio bat da, kargu 
bat, eta kargu hori dutenek beren ondorengoei pasatzen diete, ondasun 
bat edo seniparte bat eskuz-esku pasatzen den bezala. Hori da, hain zuzen, 
Jerarkia. 

Eta hori hala delako, Korintoko elizak egin duena ezin onart daiteke. 
Beren kargua akatsik gabe betetzen dutenei ezin zaie kargua kendu. Itsus-
keria handia da Korintokoek egin dutena: hau da Klementeren epaia. 

Nolanahi den, Erromak mandatari batzuk bidali zituen Korintora, auzi 
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Amorioa ('agape'), Inaziok maiz erabiltzen duen hitza da, eta eliza bera 
izendatzeko erabiltzen du, gainera (eliza partikularra, behintzat: 'Efesota-
rren amorioa' = Efesotarren eliza, etab.). Beraz, pasarte honetan ere badi-
rudi Eliza orokorra gordetzen dela «Amorio» hitz horren azpian. Eta hori 
hala baldin bada, Erromako eliza Amorioaren buruzagia dela esatean, bis-
tan da zer esan nahi duen: Eliza hau dela Eliza orokorraren buruzagia. Eta 
karta osoari begiratu bat ematea aski da Erromako elizan zerbait aparteko, 
zerbait berezi ikusten duela sumatzeko, beste elizetan ez dagoen zerbait, 
alegia. 

Besteak eskolatu dituzute. Nik neure aldetik, zuek 
irakasten eta agintzen duzuena sendo egotea nahi dut, 
etab. *. 

Ondorioak 

Eliza jaioberri hartako dokumenturik nagusienak aipatu ditugu. Eta Eli-
zari berari buruz dokumentu horietan dagoen dotrina aditzera eman dugu. 
San Paulo preso egon zenetik eta San Inazioren gatibutasuneraino berrogei 
eta hamar urte doi-doi igaro dira. Eta zer ikusten dugu dokumentu horietan 
denetan? Ebanjelioaren predikazioak fedea sorrarazten duela; eta fedea, 
nunahi, komunitateen sortzaile dela. Kristau izateak hori dakar berekin: 
arimak, fedea, kultoa, dena elkarrekin bezala jartzea. 

Apostoluen ondoan jerarkia bat ageri zaigu, tokian tokiko eliza bakoi-
tzean jarria. Fedea gordairu bat bezala gordetzen eta zaintzen da. Aposto-
luengandik heldu den dotrinaren aurkako zerbait irakas baldin badeza ba-
ten batek, hori hereje bezala joa eta hartua izango da. 

Hiri bakoitzean eliza bakarra dago. Eta toki bateko eta besteko elizak 
etengabeko har-emanetan dira. Badago denen artean batasun bat. Fede ber-
bera dute denek, eta amoriozko lokarri batzuek ere bai. Batasun handi bat 
osatzen dute denen artean. 

Eta batasun horretan Erromak jokatu zuen paperari buruz, zer behar 
da esan? Kondairagile protestanteek arrazoiketa hau egiten dute: Kristauta-
sun hark bazuen zentru baten beharra, eta Erroma bihurtu zen zentru 
hori, Inperioaren hiriburua zelako. Eta Erromatar Inperioaren gobernu mol-
deak bere tankera edo eredua erantsi zion kristautasunari. Hala esan ohi 
dute pixka bat arinki Katolizismoaren sorrera esplikatu nahi dutenean. 

Erromatar Inperioaren partea guk ez dugu ukatzen. Baina zirkunstan-
tzia bat baizik ez dena, guk ezin dugu kausa edo hazi sortzailetzat hartu. 

(8) BATIFFOL, O. cit, 157 eta ondoko orrialdeak. 
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San Pedroren egoitza Erroman 

Erromako Aita Sainduaren Primatua frogatzeko, beharbada puntu hau 
ez da noraezekoa. Halaz ere, historikoki gauzak nola gertatu diren jakin 
nahi duenarentzat, badu bere axola. Izan ere, Pedroren Erromako egoitza 
izan da gauza honen hasiera eta erroa: hori ezin da ukatu. Pedro Erroman 
egon zen, hango Apezpiku izan zen, han hil zen, eta hala, Pedroren Lehen-
dakari ofizioa hango Apezpikuari lotua edo itsatsia gelditu zen. Hala ger-
tatu dira gauzak. Horregatik gertaera honek badu bere garrantzia. 

Guk pixka bat gaingiroki ukituko dugu auzi hau. 

San Pedro Erroman egon zela, hango elizaren sortzaile eta Apezpiku 
izan zela eta han martiri hil zela, hori beti egiatzat eduki izan da kristauen 
artean, tradizio zahar batek hala zioelako. Erroman, Vatikanoko eliza handia 
San Pedroren hilobi gainean jasoa dagoela uste izan da —eta oraiko eliza 
galant honen aurretik beste bat toki berean izandu zen Erdi Aroan eta 
aintzinatean—. Tradizio honek, prdea, ba ote du oinarri sendorik edo ar-
gumentu errutsurik bere alde? 

XVI. mendera arte egiatzat jotzen zuten denek ustekizun hau. Baina 
Protestanteak Erromako Aita Sainduaren eskubideen aurka altxatu zirenean, 
Kondaira eremuko puntu hau ere ukatzen edo bederen dudan jartzen 
hasi ziren. Pedro Erroman egon zela, ez ote da ipuina izango, gero? Kon-
dairaren aitorrera zaharrek ba ote dakite egoitza horren berririk? Eta hara 
hor nola kritikaren galbahean iragaiteko garaia heldu zitzaion kuestio honi. 

Ukatzaileen arrazoiak 

Ukatzaileek aipatzen dituzten arrazoiak azalduko ditugu lehenik. Eta 
gero baiezkoaren aldekoak. 

Ukatzaileen arrazoirik buruzagiena Testamentu Berriko isiltasunetik har-
tzen da. Testamentu Berriak ez du inon ere esaten San Pedro Erromara 
joan zela edo han hil zela. Eta alde batetik hori harritzekoa ere bada. Izan 
ere Erroma Testamentu Berriko iskribuetan maiz aipatzen da. San Paulok 
badu epistola famatu bat —hark dituen epistoletan luzeena— Erromako 
kristauei zuzendua, eta 57-58. urtean idatzia. Karta honen azken aldera 
badira Erromako kristau askorentzat eskumuinak eta gorantziak, eta haien 
izenak izendatuki aipatzen dira (Ikus Rom 16 osorik). Baina Pedroren 
aztarrenik ez da han ageri. 

Eta San Paulo bera Erromara preso eramana izan zeneko kontakizuna 
oso luze eta xeheki kontatzen zaigu Apostoluen Eginak deritzon libu-
ruan (Ikus Act 28,15ss). Han esaten zaigu nola Erromako kristauek Tres 
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aginterik izan gabe. Gaurko egunean teoria honen txipristinak baita ka-
toliko batzuengana ere zabaldu direla esango nuke; baina ez da hau Eliza-
ren dotrina zuzena, gero, kolejialtasunaren auzia ukitzerakoan, ikusiko den 
bezala. Ez da hau ez Ebanjeliotik, ez Elizaren Kondairatik eta ez Elizaren 
beraren definizioetarik ere ateratzen dena. San Zipriano, hori pentsatzean, 
barkakizun izan daiteke, zeren artean dogma honen kontzientzia Elizan ez 
baitzen aski argitua. Baina ez da barkakizun XX. mendean Ziprianoren 
ustea berritu nahi izatea. 

Efeso eta Kalzedonia 

V. mendean bi Kontzilio orokor bildu ziren Kristorekiko dotrina zu-
zena erabaki nahiz: Efeso-koa Nestorio-ren kontra, 431. urtean; eta Kalze-
donia-koa monofisiten kontra, 451.ean. Biak Ekialdeko partean, bildutako 
apezpikurik gehiehak ere hangoak zirelarik. Baina Aita Sainduak bere man-
datariak bidali zituen batzarreetara. 

Efeso-ko Kontzilioan honako hitz hauek esan zituen mandatari honek: 

Ez da ez dakienik, eta gizaldietan barna gauza nabaria 
da, San Pedro, Apostoluen Lebendakari eta Buruak, fe-
dearen zuntoi eta Eliza Katolikoaren oinarriak, Jesukristo 
Jaun, giza Salbatzaile eta Erosleagandik erreinuko giltzak 
hartu zituela, bekatuak lotu eta askatzeko ahalmena be-
rari eman zitzaiola: eta gaur arte eta beti bere ondoren-
goetan bizi eta epai ematen segitzen duela10. 

Kalzedonian oraindik riabarmenago ageri da Erromako Aita Sainduaren 
buruzagitza. San Leon Handia da Aita Saindu. Kontzilioa bildu aurretik, 
eskutitz bat egiten dio Flaviano, Kontantinoplako Patriarkari —449. ur-
tean—, eta Kontzilioak Kristori buruz onartu behar duen dotrina jatorra 
eta zuzena karta honetan aldez aurretik erabakitzen da u . 

Kontzilio hark, bada, Aita Sainduaren dotrina hartu eta irakatsi zuen, 
eta gero hitz arrai hauekin erantzun zion Aita Sainduari berari: 

Jesusek esana baldin bada: Inon bi edo hiru ene 
izenean biltzen badira, hantxe naute ni ere beren artean 
(Mt 18,20): nolako maitasuna ez die agertuko, bada, 
bostehun eta hogei apaizi, beren aberri eta lanak utzi-
rik, Jainko izenaren aitortzea nahiago izan dutenei? Eta 
guzti horien buru bezala zu zinen han, zeure ordezko 

(10) D 112 (D-Sch 3056). 
(11) D 143ss (D-Sch 293ss). 
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Orai arte behintzat, beti, mendez-mende Erromako Apezpikuari lotua 
egon da Primatua. 

Bigarren definizioa 

Primatu hau, ordea, zer moduzkoa ote da? Ohorezkoa bakarrik, ala 
agintezkoa ere bai? Eta agintezkoa baldin bada, halako so egile baten zu-
zendaritza bakar-bakarrik ote dagokio Elizan? Edo halako kasu larri eta 
bakan batzuetarako bakarrik eman ote zaio agintea? Eta fedeko gauzetan 
bakarrik, ala Elizako beste gora-beheretan ere ba ote du eskubide? 

Bigarren definizioa galdera hauei erantzutera dihoa. Vatikano Lehenak 
puntu hauek denak garbitu eta erabaki zituen. Aita Sainduak Elizarekiko 
gauza denetan aginte osoa, arrunta eta guztien gainekoa duela definitu 
zuen 4. 

Ukatzaileak 

Baina dotrina honek badu, noski, etsai pilo galanta. Lehenik horien 
izenak eta iritziak aipatuko dira, eta azkenik Eliza Katolikoak puntu larri 
honi buruz definitu duena azalduko dugu. 

1 "Katoliko Zaharrak" 

Vatikano Lehenak dotrina hau definitu zuenean (1870. urtean), talde 
ttipi batek ez zuen pnartu nahi izan. Beren ustez, definizio honekin Eliza 
Katolikoak bere fede zaharran, betikoari, uko egin zion, eta berek fede 
zaharrari leialtasuna gorde nahi zioten. DSllinger izan zen horien intelektua-
la eta gidaria. Alemanian badirau oraino talderia xume honek. Katolikotzat 
jotzen dute beren burua, baina Eliza Katolikotik aldendu dira, honek Kon-
tzilio Orokor batean definitu duena ez onartzearren. Bitxikeriak! 5. 

2 Sortaldeko Anaia Aldenduak 

Askoz ere lehenagotik —1054. urtetik, alegia—, Sortaldeko anaia al-
denduek Erromako Aita Sainduari ez diote bat ere aginterik edo autorita-
terik Eliza Orokorraren gain aitortzen. 

Aurreko kapituluan ikusi dugunez, lehen mendeetan ez zen hala, baina 
guttika-guttika horretaraino heldu ziren gauzak, Mendebal eta Sortaldea-

(4) Ikus D 1831 (D-Sch 3064). 
(5) Entzun dugunez, horietako batzuk, Austrian batez ere, Eliza Katoli-

kora itzuli dira berriro ere azken Kontzilioa ospatu ondoan. 
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dedunak sakramentuen bidez saindutzea eta Jainkoari eskeintzea. 2) Fedeko 
irakaspen zuzen-garbia fededunei banatzea. 3) Fededun horiek elkarte edo 
komunitate bat osatzen dutenez gero, elkarte hori gobernatzea (beronen 
izakerak eta helburuak eskatzen duenaren arabera gobernatzea, noski). 

Lehenbizikoa —saindutzeko kargua— da zeregin edo eskubide horieta-
rik printzipalena, beste bien sustraian dena eta Elizaren xede edo jomuga 
nagusiari dagokiona. Bigarrenetik, berriz, Elizaren Maisutza —hots, Majis-
terioa— sortzen da. Zeru herritik lur kaxkar honetara etorritako Agerkundea 
gorde eta zaindu beharra dauka Elizak, eta horretarako zerutikako babes ba-
tez dago hornitua. 

Baina bai irakatsi eta bai gobernatzeko ahala ere, bestearen —saindu-
tzeko ahalaren— onean eta laguntzan jarriak dira22. 

Saindutzeko ahal hori ordenazio baten bidez eman ohi da Elizan. Apaiz 
soilak ordentzen dira, Apezpikuak ere bai. Zer berezte dago, ordenazio 
aldetik, batetik bestera? Beste hitzez esanik: Apezpikuaren konsagrazioak 
ematen ote du apaizgintza soilak ematen ez duen zerbait? Muinean eta 
mamiz gauza bera ote dira biak, ala Apezpikuaren konsagrazioak ba ote du 
zerbait berri eta apartekorik? Honetan argitasuna Vatikano II .ak eman 
digu. Kontzilio honek apezpikugintzari buruz irakatsi diguna hau da: Apez-
pikugintza apaizgoaren gailurra edo erpina dela. Apaizgintzako sakramen-
tuaren osotasuna edo betea eman ohi duela apezpikugintzak21. Apezpikuak, 
ordendua izatean, berebiziko grazia hartzen du Izpiritu Sainduagandik, eta 
hala Kristo Maisu, Artzain eta Apaizaren ordezkotza aparteko modu ba-
tean egin dezake24. 

Hautatzeko prozedurak eta karguaren muina 

Eliz Jerarkiaren auzi honetan berezte handi eta garbi bat egin beharra 
dago beti: gauza bat da, alegia, hautatzeko prozedura eta beste bat —oso 
bestelakoa, gero—, jerarkia horrek duen autoritatearen etorkia eta sen-
tidua, funtsa eta barnea, hedadura eta muga, luze-laburra, etab. 

Esate baterako, Erromako Apezpikua —Aita Saindua, alegia— Karde-
nalek hautatzen dute. Eta zer dira Kardenalak, jatorriz behintzat? Erro-
mako elizako presbiteroak —gaur, jakina, Kardenalen Kolejioa oso inter-
nazional bihurturik dago eta beste estrukturazio batez eratua—. Nolanahi 
den, honako hau eduki behar da beti kontutan: Apezpikua hautatzeko, Elizan 

(22) Ikus JOURNET, o. cit., I, 602 or. 
(23) "Lumen Gentium", 21. 
(24) Id. ibid. 
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ren aurka omen zebilen; gero, berriz, poliki-poliki beste alderdira pasatu 
zen. Eta arrazoia: lehenbizian uste zuen dotrina honek Aita Sainduaren auto-
ritateari azpiak jaten zizkiola. Gero, berriz, hobekiago pentsatuz, beste al-
dera izango zela jabetu zen: kolejialtasunak, alegia, kalte ez, baina lagun-
tasuna ekarriko ziola Aita Sainduaren eginkizunari. 

Protestanteren batek ere komentario bitxi hau egin omen du: 
Guregana hurbildu dela Kontzilioa? Bai zera. Guk 

ez dugu nahi ez Aita Saindurik eta ez Apezpikurik. Eta 
Kontzilio horrek bi-hion eskubide eta ahalak lehen zen-
den baino finkatuago utzi ditu... 

Utz dezagun honetan auzia. Ondorioak eta fruituak neurtzeko, guk orai 
ez dugun denboraren perspektiba beharko litzateke. Baina Ruffini eta 
protestante horrek ongi ikusi dutelakoan nago. 

Aita Saindu eta Apezpikuaren arteko 
har-emanak Elizan 

Agian, konklusio gisa, laburpen trinko batean era honetara muga dai-
tezke Aita Saindu eta Apezpikuen arteko har-emanak Elizan. (Jakina, ho-
nekin geroak arazo honi buruz ekar lezakeena ez dugu baztertu nahi. Gorago 
esan dugun bezala, gai honek zer hazitze, eboluzio eta manaiu eduki leza-
keen gerora, gaur ikuskizun dago). 

Eliza guztiko Apezpikuek Kolejio bat osatzen dute. Kolejio horren buru 
Aita Saindua da. 

Baina buru honen eskubideak ez dira Apezpikuengandik heldu. Buru 
izate hau Jainko eskubidez du Aita Sainduak. Kristoren promes berezi-
-bereziak dira Aita Sainduaren eskubide eta autoritatearen oinarri. Beraz, 
Apezpikuek ezin dezakete Aita Sainduaren autoritatea beren gogara neur 
edo lot. 

Apezpikuen autoritatea ere Jainko eskubidez jarria da Elizan, eta Aita 
Sainduak ezin uka edo ken dezake hori. 

Apezpikuen Kolejioa, Aita Saindua buru duela: horra Kristok Eliza 
zaindu, gobernatu, eskolatu eta saindutasunera eramateko jarririk duen tres-
na. Eta Aita Saindua gabe —bera tartean buru bezala egon gabe— ez da 
Kolejiorik. 
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rik egitea; mundu honetako erresumek, ordea, bai, egin dezakete. Bien arteko 
bazter-zurgua nola garbi ezarri? Hor zegoen koska. Klerigoak berak asko-
tan munduko erresumetan ere agintedun ziren. Apezpiku batzuk era be-
rean jaunak eta nagusiak ziren. 

Kristok ez zion Aita Sainduari esan politika arazoak zuzentzeko, baina 
bere kargu izpiritualaz gainera eta kanpora, guztion onerako inoiz maila 
horretako arazoren bat berak hartzea komeniko balitz, hori debekatzen duen 
testurik edo esanik ere ez da. Eta hain zuzen, hori da Erdi Aroko 
Kristiandadean gertatu zena. 

Ikuskera honen argitan juzgatu behar dira, bai Gregorio Vll.ak Enpe-
radorearen kontra jarritako Kruzada, eta bai Urbano Il.ak musulmanen 
kontra antolatu zuena ere 5. 

Ezin dugu ahantzi, alegia, Aita Saindua Kristiandadearen zaintzailea zela, 
eta orduko zenbait gertakari, ez Aita Saindu den aldetik, baizik eta Kristian-
dade horren buru, begiraile eta zaindari den aldetik egiten zituela. Nolanahi 
ere, guretzat gauza nahasiak dirudite, baina hori da elizgizonen eskuetan 
eremu desberdin eta diferenteetako zereginak biltzen zirelako; eta hori 
orduko eboluzioak edo egokerak berak ekarri zuen. 

Esan dezagun hitzen bat lehen aipatutako bi gertaerei buruz: Kruzadei 
eta Inkisizioari buruz, alegia. Zeren horiek baitira gaurko ikusleari harridu-
ra eta sumindura gehiena pizten diotenak. Nondik eta nola bihur daiteke 
Kristoren Eliza odol ixurle, gerrari? Arma bidez, su eta gar, zabaltzen ote 
da Ebanjelioa? Ez ote da hori Ebanjelioari berari traiziorik beltzena egitea? 

Bai, hala da. Baina kuestioa da ia gertaera haiek horrela interpretatu 
behar diren. Ia orduko kontestuaren barnean ikusirik, horrela agertzen zaiz-
kigun. 

Kruzadak 

Kondairagile soil eta huts batentzat, zer dlra Kruzadak? Episodio bat 
besterik ez, Mendebal eta Ekialdearen arteko borroka etengabean. Kondaira 
lekuko, betikoa dugu borroka hori: Medoak, Alejandro, Hunoak, Persita-
rrak, Erromatarrak, Partoak, Musulmanak, Mongolak, Turkoak... Orai Ekial-
dea, gero Mendebala, horrela dabiltza elkarri erasoka. 

XI. mendean, bada, Asiak du berriz ere txanda. Turkoen olatuak Siria 
eta Anatolia osoa estaltzen ditu. Europak arriskutan ikusten du bere burua. 

(5) JOURNET, o. ci t , I, 380. 
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irakasgo arrunt eta orokorraz Jainkoak agertua bezala sinesteko proposa-
tzen duena. 

Esaldi horretan garbi eta agerriz aitortzen da Elizan badela Majisterio 
bat hutsezina, eta Majisterio horrek bere irakaskuntza bi eratara eman 
ohi duela: ospetsuki —hala nola Kontzilioetan—, eta ere arruntez —egu-
noroko irakaste moldean—. 

D 1.800 (D-Sch. 3.020).—Hona hemen pasarte honen mamia: Fedearen 
dotrina —Jainkoak agertu duena—, ez zaio giza adimenduari ematen honek 
filosofi asmazio baten gisa aurki eta haz dezan; aitzitik, gordairu baten pare 
Kristoren esposari eskutan eman izan zaio, honek zinki gorde dezan eta 
hutsik gabe deklara dezan. Hortik segitzen da dogmen sentidua, behin de-
finituz gero, ezin aldatuzkoa dela. 

Agi denez, ardurarik handieneko puntuak irakasten dira hemen. Eliz 
Majisterioari ez dagokio agerkunde berririk hartzea, emandakoa zaintzea 
eta zuzen interpretatzea baizik. Eliza hutsezinak dogma baten sentidua de-
klaratzen duenean, sentidu hori ezin alda daiteke. Beti bat da kristau fedea, 
Jainkoak Kristoren bidez agertu zuen errebelaziotik jaioa denez gero. Ho-
rrek ez du esan nahi bere gisako hazitze eta eboluzio bat izan ez de-
zakeenik. 

D 1.821 (D.-Sch. 3050ss).—(Mamia xoilki ematen dugu): Kristok Eli-
za fundatu nahi izan zuen bertan Jainko biziaren etxean bezalaxe fededu-
nak fede bakar batez eta karitatearen lokarriz elkarturik egon zitezen... 
Eta Hura Aitak bidali zuen bezala, Hark era berean Apostoluak bidali 
zituen, eta hortaz gainera, Elizan, mundua buka dadin artio, artzainak eta 
irakasleak egotea nahi izan zuen. 

Artzain eta irakasleok zein diren esan beharrik ez dago: Apostoluak,-
eta gero horien ondorengoak: hots, Apezpikuak eta Aita Saindua. 

D 1.836 (D-Sch. 3.069).—(Pasartearen mamia): Pedroren ondorengoei 
ez zaie Izpiritu Saindua agindu dotrina berririk ager dezaten, eta bai Ha-
ren babesaz Apostoluen bidez datorkigun Agerkunde edo fedeko gordairua 
sainduki begira eta zintzoki azal dezaten. 

Horra berriro esana: Aita Sainduaren Majisterioak Jainko Hitzaren 
morroi zintzo eta zerbitzari leial izan behar du. Ez dagokio hari oinarriz 
eta erroetarik berri den zerbait irakastea. 

D 1.839 (D-Sch. 3.073s).—Eta azkenik, Aita Saindua "ex cathedra" 
mintzo denean, jainkozko babes horren indarrez hutsezina dela definitu zuen 
Vatikano Lehenak. Eta gogoan hartzekoa da definizio honi erantsi zion 
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jarraitu behar bazaie, eta horiek fedea kutsa eta lardazka ahal balezakete, 
Eliza osoa galdua legoke, eta Kristok hori ezin permiti lezake, eta, gainera, 
Berak agindutako laguntza hori alferra gertatuko litzateke. 

Lk 10,16. Pasarte honetarik ere gauza bera segitzen da. Zuek entzun, 
Ni entzun... 

Kristoren azken afariko hitzaldi luze bat dakar San Joanek. Bertan 
behin eta berriz ari da Jesus Apostoluei esaten: 

Ez zaituztet umezurtz utziko, Izpiritu Saindua bida-
liko dizuet, egiaren Izpiritua, alegia. Zuekin egongo da 
betiko. Nik esandako guztia Hark gogoaraziko dizue, 
etab..l\sm Jo 14,16; 14,26; 16,12 etab. 

Zer esan nahi ote du guzti honek? Apostoluei eta hauen ondorengoei hitz 
horietan Irakaskargu bat agintzen zaiela, bistan da. Irakasgo bat, alegia, 
aurreko lerroetan marraztu ditugun dohainez hornitua. Irakasgo honek ez 
du agerkunde berririk eman behar; Kristoren hitzaren haritik irakatsi behar 
du irakatsiko duen guztia. 

Irakasgo hau, zenbait kasutan bederen, hutsezin izango dela, agindutako 
babes horretarik frogatzen da. 

Izan ere, Kristok bere goi hitza lurrezko ontzi hauskorretan utzi duenez 
gero, ez du beste biderik horiei infalibilitatearen karisma ematea baizik. 
Jainkozko Ardura baten bidez kasu egiten dio Majisterioari definitzean huts 
egin ez dezan, eta Elizaren sinesteari, faltseriarik sinets ez dezan. Karisma 
hau dute, bai Majisterioak irakasterakoan eta bai Eliza osoak ere sineste-
rakoan. 

Kristok Ebanjelioan dioenez, Apostoluen eta horien ondorengoen ira-
kaskuntzari sineste eman behar zaio, eta hori salbamenduaren penan (Mt 
10,14; Mk 16,16). Baina nola uler daiteke hori guztiori, irakaskuntza hura 
egiazkoa eta hutsezina ez baldin bada? 

Apostoluen garaiko Elizan, eta berdin gerokoan ere, beti nabari da kon-
tzientzia zoli eta bizi-bizi hau: Apostoluek eta hauen ondorengoek irakasten 
dutena autoritatez horniturik dagoela, egiak duen trinkoa eta sendoa duela, 
eta, beraz, ezin aldatuzkoa dela. 

Izan ere, gizonak, salbamenduaren arazo hauetan —inon izatekotan— 
segurantza eta ziurtasuna nahi eta behar du I4. 

(14) Fededunak ziurtasun horiek nahi eta behar dituela: Ikus horretaz 
"Evangelii Nuntiandi", 7. partean (Ecclesia aldizkariaren 1976ko urtarrileko 
zenbakietan dator). 
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horiek arbuiatuz eta debekatuz ematt dituen konstituzio 
eta erabakiak gordetzeko obligazioa dutela5. 

Gauza guzti hauek egia hutsa besterik ez dira. Eta hizkera moldea 
egungo aho sapairako piska bat zakartxoa baldin bada ere, irakatsiok fun-
tsean orai ere indarrean dira. Haatik, praktikan sortzen diren korapiloak 
ez dira beti askatzen errazak. 

Alde batetik, fedeko gauzatzat eman daiteke zinez fedekoa ez dena; 
eta bestetik, hipotesi soila edo begitasun bat baizik ez dena, Jakintzak fro-
gatu balu bezala har daiteke. Bi aldeetarik gerta daitezke, bada, okerrak eta 
gehiegikeriak, eta dudarik gabe behin baino gehiagotan gertatu izan dira. 

Baina segi dezagun aurrera, Elizak gai honetaz irakasten duena azalduaz. 
Vatikano Il.ak hara zer dioen: 

Borondatearen eta adimenduaren erlijiozko menpeta-
sun hau agertu behar zaio aparteko modu batean Aita 
Sainduaren Irakasgo jatorrari, baita ex cathedra mintzo 
ez denean ere; halako suertez, non begirunez aitor dadin 
haren goi-Irakasgoa eta hark agertutako iritziari zin-
tzoki baiezkoa emanez, hark berak aditzera eman due-
naren arabera, eta hori, bai gutunen klasetik edo dotri-
na berbera behin eta berriz irakasten duela ikusiz edo 
erabilitako formulen bidez ezagut daiteke6. 

Beraz, argi eta garbi dago. Elizaren Irakasgoari entzun eta segitu behar 
zaio, baita goreneko maila hutsezin hori iristen ez duenean ere. Kristok 
Apostoiuei esana da: 

Zuei entzuten dizuenak neri neroni entzuten dit; zuei 
zaputz egiten dizuenak, berriz, neri neroni egiten dit 
zaputz; eta neri zaputz egiten didanak, ni bialtzen naue-
nari egiten dio zaputz (Lk 10,16). 

Eta Aita Sainduaz esan duguna orobat esan behar da, bere neurrian, 
eliz barrutiko Apezpikuaz ere. Zeren Apezpikua baita fedearen Irakaslea, 
Kristoren autoritateaz jantzia, hartarako hautatua eta bidalia. Horregatik 
dio Kontzilioak: 

Fede eta ohitura kontutan Apezpikuak bere iritzia Kris-
toren izenean agertzen duenean, fededunak iritzi hori iz-

(5) D 1820 (DS 3045). 
(6) L G 25. 
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tan Eliz Majisterioaren bat ere beharrik ez dutela pentsatzea. Berek, jakin-
tsuek, Elizan kasta berezi bat osatuko lukete. Teologi jakintza berek li-
breki eraiki eta landu beharko lukete. Jakintsuak ez du jakintzaren Ma-
jisterioaz landara beste Majisteriorik behar. Eliz Majisterioa bego kristau 
arruntentzat. Jakintzaren mailan ez luke deus egitekorik. 

Horra gaurko tentazio nabari bat argi eta garbi, eta itzul inguru gabe, 
adierazia. 

Aita De Lubac-en orri bat datorkit gogora. 

Fedearen zaintzaileei zor zaien menpetasunetik ez gai-
tu deusek ere kito uzten, ez zientzia mailako trebetasu-
nak ez doktor deiturak. Elizan ez daude —dio Aucag-
ne-k— bi Mdjisterio suerte edo bi kristau mueta: bata 
predikuei esker argitua —eta honek bai Eliz Mapsterioari 
beharko lioke obeditu—, eta bestea, jakintzaz dakitene-
na, eta hauek beren kontzientziari bakarrik obeditu be-
harko liokete, egiaren indarraz soilki argitua den kontzien-
tziari. 

Baina ez. Gauzak ez dira horrela. Eta azkeneko hauek 
ez dute besteei zer agindurik. Aitzitik, zinetako teolo-
goak Elizaren seme izatean du askatasun guztizkoaren 
iturria. Literalismo eta konformismo guztiak baino haru-
tzago den askatasunarena. Teologoak, zenbat eta laztan-
kiago hurbiltzen zaion Elizari, orduan eta gehiago aur-
kitzen du han Izpiritua,0. 

Teologia eta Eliz Majisterioaren artean diren lokarriez mintzatu zen Aita 
Saindua "Gregoriana" deritzon Unibertsitateari egindako hitzaldi batean11. 

Hona hitzaldi hartako ideia batzuk: Teblogiak ezin hautsizko lokarriak 
ditu bai Tradizioaz eta bai Majisterioaz ere. Hori ez da jakintza azterkete-
tarako traba bat, ikuste laburretako objezioak eta aurre iritziz zamatutako 
izpiritu arinek dioten bezala. Agerkundearen autoritateak ez du trabarik 
jartzen eta bai orientazioa ematen, ez du azterketa itotzen eta bai hartarako 
oldarra gehitzen. Teologia ez da hauxe baizik: fedea kontzeptoen mailara 
aldatua. Teologiak zer ikusi estua du, beraz, Eliz Irakasgoaz, zeren Jainkozko 
Agerkundea baita bion sustraia. Laguntasun ederra dakarkio, beste aldetik, 
Teologiak Irakasgoari. Era horretara biak daude elkarrekin lotuak, elkar-
tuak. Ez dago hemen halako mentalitate batek sinets arazi nahi lukeen 
bezalako etsaigoarik... 

(10) ha Fe Cristiana, 233 or. 
(11) Ikus Ecclesia (10-6-1972). 
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Errevelazio suerte bat dira, nahiz eta frankotan lehenbiziko errevelazio ho-
rren esanahiaz eta muinaz jabetzeko, bigarrenaren argia ere behar izan. 

Eta hau ere gerta daiteke, alegia: Aita Sainduak Entziklikan erabiltzen 
duen argumentazioa norbaiti errutsua ez dela iruditzea. Baina Aita Sain-
duaren irakaspenaren balioa ez dago arrazoiketa horren indarrean. Argumen-
tuak izan daitezke handiak nahiz ttipiak, errutsuak nahiz nolabaitekoak, 
baina konklusioa, beti ere, Irakasgoak goitikako babesaz emana da —epai 
hutsezin batetako mailara heldu ez denean ere—•. 

Kontzientzia, gizonaren gidari 

Beste ihespide bat ere entzun ohi da maiz: Elizak hastapenak eman 
ditzazke, printzipio jeneralak, alegia, baina kasu kdnkreto batean gizonak 
berak, bere kontzientzia gidari duela, juzgatu eta epaitu behar du, azken 
batean, egite baten moralitatea. 

Erantzuna: Egia da baduela gutarik bat bederak, Jainkoak emanik, aitzin-
dari bat, kidari bat eta argi egile bat —Axularrek dioen bezala—, eta hori, 
hain zuzen, kontzientzia da. Baina kontzientzia honek, zuzena eta behar 
bezalakoa izateko, lege objetiboaren erregelaz neurtua eta erregelatua ere 
egon behar du. Halaz guztiz, ahalegin horiek egin ondoan, kasu konkreto 
batean, kontzientziak bestela aginduko ,balu, orduan bai, honi segitu beharko 
litzaioke. 

Eman ditugun printzipio hauek berdin balio dute, bistan da, Elizak 
politika eta soziologia gaietan agertu duen dotrinarako ere8. 

Gaurko tentazioa: 
egiaz axolagabetzea 

Bukatzeko: Kuestio larriak dira gaur Eliz Irakasgoaren alorrean, baina 
horiek ondoraino barnatzeko fedearen tratatu guztia harrotu beharko genuke 
hemen, eta horretaraino ez da gure jarduna heltzen. Beraz, bego horretan. 

Gaur teologi joera batzutan honako arrisku hau nabari da: egiaz beraz 
axolagabetzea. Egiaren beraren lekuan "praxi"a edo, sartu nahi izatea. Joe-
ra horri bidea idikitzeko, Pluralismoa aipatuko dizue, baina, jakina, inoiz 
eremuaz jabetuko balira, orduan ez legoke gehiago Pluralismorik, eta bai 
diktadurarik gorriena9. Elizak, ordea, ezin onart ditzazke joera horiek. 

(8) Ikus J. COLLANTES, Lo Iglesia de la palabra, II, 233 or. 
(9) Ikus RATZINGER, El Pluralismo Teologico deritzon liburuan, 7. orri-

aldean; BAC 387, 1976. «Teologia Pastorala» deitu nahi diote egiaz axola-
gabetzen den teologia horri, baina Elizak ez du sekulan ezagutu horre-
lako Pastoralik. 
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Banakoaren (indibiduoaren) 
salbazioa, eta Eliza 

Baina salbazioaren auzia ukitzerakoan, bada puntu bat argitu beha-
rrekoa. Eliza, sozietate agerikoa den aldetik, banakoaren salbaziorako beti 
eta nunahi derrigorrezkoa dela, ez dugu pentsatu behar. Jainkoak gizona-
ren salbamendua egin lezake beste bide batez ere. 

Egia da azken mendeotako teologian puntu hau ez dela beti aski argi 
ikusi. Gure Axular-ek berak —honetan Fr. Luis de Granadari jarraikiz—• 
giristino ez direnak ifernuratzen direla dio3 . Beste toki batean, ordea4, 
esaten digu kondenatzen direla lege naturalaren arauaz bizitzen ez diren 
jentilak. Lege hori gordetzen dutenei zer gertatzen zaien ez digu esaten, 
haatik... 

San Frantzisko Xabierrekoak, berriz, zera esaten digu bere eskutitze-
tan: Japoiko kristau berriek, alegia, pena eta damu handia hartzen zutela 
beren aurrekoak kondenatu zirela entzutean5. 

Gaur eguneon Elizaren Majisterioak garbi utzi digu punru hau 6. Jain-
koa bere garazia eta goi bizia norbaiti bialtzean, ez dago Eliza ageriari 
lotua; ez behintzat ageriko eta kanpoko Eliza den aldetik. Jainkoak izkutuan 
eta barrenean guk ez dakizkigun gauza asko egin ditzazke. Eta bederen 
Elizaren berririk jakin gabez haren mugen barrenean ez dagoena, baldin 
bere aldetik behar dena egiten badu, ez da hargatik kondenatuko7. 

Baina indibidualki eta bakoizka harturik, gizonen sekulako salbamendua 
Eliza ageriko horren mugetarik kanpoan ere gerta badaiteke, horrek ez 
du esan nahi Eliza ageriko horrek salbamenduaz zer ikusirik ez duela. 

Eliza, zerbait ageriko eta nabari bezala, prantatu nahi izan du Jainkoak. 
Multzatasun bat, Aitaren, Semearen eta Izpiritu Sain-

duaren batasunak bildu duen multzutasun bat, hori da 
Eliza 8. 

Herri bat da, beraz, Eliza, fededunek osatzen duten herria, Jainkoak 
bildutako herria, eta batasun harrigarriz apaindua. Zerbait ageriko eta era 

(3) Ax 88 eta 93. 
(4) Ax 273. 
(5) Cartas y EscritOs de San Francisco Javier, Ed. B.A.C. n.o 101; 

418 or. 
(6) Ikus "humen Gentium", 16; "Ad gentes", 7. 
(7) Elizaren behar izana salbaziorako, ez da auzi honen alderdi bat 

baizik. Egiazko fedearen behar izana ere hor da. Baina gu Elizarekikoaz 
xoilki ari gara orai. 

(8) San Zipriano, Kontzilioak aipatua. Ikus L G 4. 
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ZER DA ELIZA? x 

H. Urs von Balthaser-ek beste era honetara egiten du galdera: Nor da 
Eliza? Eta galdera horrela egiteaz beraz ematen du aditzera Elizak baduela 
zer-ikusi pertsona batekin. Neurri batean edo sentidu batean norbait dela, 
eta ez zerbait. Baina, jakina, Elizaren pertsonatasun hori ongi ulertu behar 
da. Eta horretara goaz. 

Torquemada-k gogorrak bota zituen Basilea-ko sasi-Kontzilioan bildu 
zirenek, Kredo-ko hitz haiek esatean: "Sinesten dut Eliza", belauniko jartzen 
zirelako...2. 

Eta hasteko, pertsona esaten denean, zer esan nahi da, presiski? Zentru 
izpiritual bat, kontzientziaren jabe den zentru bat. Egintza arrazoinezko 
eta libreen zentru bat. 

Eliza, pertsona ote da, bada? 

Mintzatze moldeak Elizari buruz 

Egia da gure egunoroko mintzaira arruntean honelako esaldiak esan eta 
entzutera ohiturik gaudela: "Elizak hau edo hura agintzen du, debekatzen 
du, hau nahi du", "Elizak eskatzen du, otoitz egiten du", etab. 

(1) HANS URS VON BALTHASAR, Ensayos teologicos, II Sponsa Verbi; Los 
libros del Monograma; 175 eta ondoko orrialdeetan. 

(2) TORCUEMADA, Summa de Ecclesia. Ikus H. DE LUBAC, LO Fe Cristiana, 
184 or. 
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rrek ere egin du hemen bere lana. Maria, pertsona izanik, badirudi Elizak 
ere, hura bezala, nortasun osoko pertsona izan behar duela. 

Haatik, zilegi da galdetzea-. Geroagoko ikusmolde horiek, Bibiiaren neu-
rriaz neurtzen direnean, zutik gelditzen ote dira? Ez ote dira bide zuzefletik 
saiheste bat? 

Gure aroko Eklesiologiak gorputzaren irudia landu du batez ere. Irudi 
horretan oinarriturik, argitu nahi du zer den, zehazki eta presiski, Eliza. 
Hor da Pio XH.aren Entziklika, MYSTICI CORPORIS izenekoa, 1943. ur-
tean emana. Eklesiologia honen arabera, Eliza ez da soilki instituzio bat, 
Kristok sortutako egitura bat, arrainak harrapatzeko sare bat edo ardiak 
edukitzeka artegi bat. Aitzitik, Eliza zera da: Kristoren gizatasunaz zer-
rikusi duen zerbait. Elizaren lehen-hasierak edo oinarriak Jainko Semearen 
gizakundean jarri behar dira. Kristok, berriz, bere bizitze agerikoan egin 
zituen prestakizunak Elizari buruz. Eta azkenik, Pasioan eta Pasioko atari 
den azken afarian jaiotzen da Eliza hori4 . 

Beraz, jainkotiar eta gizatiar den Kristo horrekin parte izatea: hori da 
Eliza. Kristoren gorputza, hiru gisatakoa dela esan genezake: gorputz 
erreala ;—Birjinagandik jaio zena—, gorputz mistikoa —Eliza—, eta gor-
putz eukaristikoa —Aldareko sakramentua—. Eta hiru horiek bat eta 
berbera bezala jo daitezke. Izan ere, zer da Eukaristia, Kristoren gorputz 
erreala besterik? Eta Eukaristia honek badu gaitasun sakramentu hori har-
tzen duten fededunak gorputz mistiko gisa bereganatu eta elkartzeko5. 

Hori hala baldin bada, ageriko estrukturak baino zerbait gehiago da 
Eliza. Hobekiago rointzatzera, misterio honen argitan esrrukrura horien 
sentidua eta xedea konprenitzen da. Izan ere, Eukaristiaren sakramentua 
bera estruktura horien barnean ematen zaigu. Jerarki-estruktura hori gabe, 
fededun soilak ezin hurbil daitezke Eukaristiara, eta neurri handi batean 
gauza bera gertatzen da beste sakramentuekin ere. Apaiza da sakramen-
tuen banatzailea. Honek du sagaratzeko indarra, eta hau bitarteko dela, 
sekularrak sakramentuaren partaide bihurtzen dira. Elizako jurisdizioaz 
gauza bera esan daiteke. 

Elementu formala eta elementu materiala 

Beraz, halako bereizkuntza edo bitaratze bat egin daiteke, gisa hohetara: 
alde batetik, hor da Kristogandik artez eta zuzenki datorrena —sakramen-

'r. (4) Ikus Mystici Corporis, n.» 25ss. 
(5) Ikus HENRI DE LUBAC, Corpus Mysticum; Aubier, 1944. 



































Lizarra (Nafarroa). Jaun Done Mikelen eliz ataria. 

Lizarra (Nafarroa). Jaun Done Petriren eliz ataria. Lizarra (Nafarroa). Hilobi Sainduko elizaren ataria. 



Zarrakaztelu (Nafarroa). "La Oliva" izeneko abatetxearen atzekaldea. 

Zarrakaztelu (Nafarroa). "La Oliva" abatetxearen kalostra. 



Irantzu (Nafarroa). XII. mendeko monasterioaren kalostra. 

Tutera (Nafarroa). Katedraleko kalostra. 



Lizarra (Nafarroa). Jaun Done Petriren eliza. 

Lizarra (Nafarroa). Jaun Done Petriren elizako kalostra. 



Iruñea. Katedraleko kalostra. 
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Muruzabal (Nafarroa). Eunateko eliza (XII. 
mendekoa). 

Usua (Nafarroa). Eliz-barnea (XI. mende-
koa). 



Leire (Nafarroa). Monasterioaren eliz-azpia (IX. mendekoa). 

Donamartir i-Untz (Nafarroa). Eliz-azpia. 
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Tutera (Nafarroa). Katedralea 

Tafalla (Nafarroa). Andre Mariaren eliza. 



Lizarra (Nafarroa). Jaun Done Petriren 
eliza. 

Lizarra (Nafarroa). Jaun Done Mikelen 
eliza. 



Olite-Erriberri (Nafarroa). Jaun Done Petri-
ren eliza. 

Olite-Erriberri (Nafarroa). Andre Mariaren eliza. 



Iruñea. Nafarroako Erakustokia (Museoa). 

Iruñea. San Zerningo dorreak. 
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Erromanikoa Aralarko Jaun Done Mikelen saindutegian (Nafarroa). 

San Gregorio Ostiakoaren basilika (Surus-
lada, Nafarroa). 
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Lizarra (Nafarroa). Iratxeko monasterioa. 

Fitero (Nafarroa). Andre Mariaren eliza. 



Andre Maria Erregeena (Zangoza, Nafarroa). 

Dorreaga (Nafarroa). 





Biriatu (Lapurdi) 

Kanbo (Lapurdi). 
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Bera (Nafarroa) 

Uztaritze (Lapurdi! 



^^^^^^•m 

J , . . ... • . " * 
i • 4 '• »- •-. '-•• , . 

=•; • \ •«,-.«! 
• «,'• • s*5$r*-4 

^ K ? ^ | 

; ; " f V ^ :•••- : 

"̂ V •£ 

- * r~ 

£ * " l^. . ^ P ^ W 
Arantzazuko Andre Mariaren Saindutegia (Gipuzkoa). 

Itziarko Andre Mariaren Saindutegia (Gipuzkoa). 



Olaberria (Gipuzkoa) 

Aita San Inazio Loiolakoaren Saindutegia (Gipuzkoa) 



Urkiolako San Antonioren Saindutegia (Bizkaia) 

Abadino (Bizkaia). Andre Mariaren ermita. 



Gaztelugatxeko San Juan (Bizkaia) 

Barriako monasterioa (Araba). 
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Esa (Nafarroa). Leireko monast 
rioa. 

Orreaga (Nafarroa). 

Irantzuko monasterioa (Nafarroa 





Izaba (Nafarroa). Hiru erregeen mahaia. (G.E.Z. argazkia) 

Etxalar (Nafarroa) Orreaga (Nafarroa). Erromesaren gurutzea. 



Bidarte (Lapurdi) 

Bidarrai (Nafarroa Beherea). 
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Elorrio (Bizkaia). 

Ainhoa (Lapurdi). 





Btirjtuete y Renccsvalles 
21. Las Cruzes - Retour de ia Procession des Croix 

Auritz (Nafarroa). Orreagako erromesak. 

Jaun Done Jakueren erromesa (Miarritze, 
Lapurdi). 



Usuako (Nafarroa) erromesak 



Hondarribia (Gipuzkoa). 

Goizaldi taldekoek "Jaunaren Aurrerako Ezpata-Dantza" egiten Donostiako Katedralaren atarian, 
Korpus eguneko prozesioan (1951). 





Balmaseda (Bizkaia). San Seberinoren eliza. 

Portugalete (Bizkaia). Andre Mariaren eliza. Lekeitio (Bizkaia). Andre Mariaren eliza. 



Begoñako Andre Mariaren Basilika (Bizkaia). Bilbo. Jaun Done Jakueren Katedralea. 

Durango (Bizkaia). Andre Mariaren eliza. 



Urduña (Bizkaia). Antiguak 
Amaren eliza. 

Galdakao (Bizkaia). Andre Ma-
riaren eliza. 





Andre Maria Erregeena (Biasteri, Araba). San Joango dorrea (Biasteri, Araba). 

Ehari/Ali 
(Araba). 



Estibalizko Andre Mariaren Saindutegia (Araba). 

Agurain (Araba). Andre Mariaren eliza. Agurain (Araba). San Joanen eliza. 



Gasteiz. Armentiako eliza (XII. mendekoa). 

Gasteiz. San Bizenteren eliza. Bastidako (Araba) eliza. 





» - ' Oñati (Gipuzkoa). Bidaurn 
• ! t i t i i tako monasterioa. 

Oñati (Gipuzkoa). Jaun 
Done Mikelen eliza. 
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Bergara (Gipuzkoa). Jaun 
Done Petriren eliza. 

; 



Zarautz (Gipuzkoa). Andre Mariaren eliza. Orio (Gipuzkoa). San Nikolasen eliza. 

Urretxu (Gipuzkoa). Eliza, eta Iparragirreren irudia. 



• r f " l 
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Andoain (Gipuzkoa). San Mart inen eliza eta udaletxea. 

Elgoibar (G ipuzkoa). San Bartolomeren eliza. Tolosa (Gipuzkoa). Andre Mar iaren eliza. 



Azpeitia (Gipuzkoa). Soreasuko Jaun Donos-
tiaren eliza. Getaria (Gipuzkoa). 

Azkoitia (Gipuzkoa). Andre Mariaren eliza. 
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Hernani (Gipuzkoa). San Joanen eliza. 

Zumarraga (Gipuzkoa). Andre Mariaren 
eliza. 

Zumarraga (Gipuzkoa). "Antigua"ko Andre 
Mariaren saindutegia. 



Donostia. San Bizenteren eliza. 

Donostia. Artzain Onaren Katedralea 

Donostia. Koruko Andre Mariaren Basilika. 



Irun (Gipuzkoa). Andre Mariaren eliza. Pasai-San Pedro (Gipuzkoa). 

Hondarribiko (Gipuzkoa) eliza. 
Jasokundeko Andre'Mariaren eliza Errenterian 
(Gipuzkoa). 





, »«„•«:»!»» 

Urruña (Lapurdi). Sokorriko Ama Birjinaren kapera. 

Belokeko monasterioa (Lapurdi). Donibane Garaziko (Nafarroa Beherea) eliza. 



Baiona. Katedralea. 

Baiona. Katedralearen barnea. 



Mithikile-Larrori-Mendibileko (Zuberoa) eliza. (Photo Robert Bru). 

Baigorri Ainhoa. 





Ezpeleta (Lapurdi). Elizako galeriak (Photo Robert Bru). 

Donibane-Lohizune (Lapurdi). Eliz-barnea. 

i 



; 

Ainhoa (Lapurdi). Eliz-barnea. 



Baigorri (Nafarroa Beherea). E 
-barnea. 

Senpere (Lapurdi). Eliz-barnea. 

Urepele (Nafarroa Beherea). Eliz 
-barnea. 





Gazeo (Araba). Eliz-absideko pintura zaharrak. 



Lekeitio (Bizkaia). Andre Mariaren basilikako erretaula gotikoa. 



Aralar (Nafarroa). Jondoni Mikelen Saindutegiko esmaltedun erretaula. 



Zumaia (Gipuzkoa). Antxietaren erretaula. 



Donibane-Lohizune (Lapurdi) 





San Migel Patronatuaren kaperatxoa Miramon 
Parkean (Donostia, Gipuzkoa).. 



E. Txillida jaunaren irudia Koruko Andre Mariaren elizpontean (Donostian, Gipuzkoa). 



San Frantzisko Asisekoaren eliza Gasteizen (Araba). 

! 
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eta, Kontenplazioa deus ez egitea, pasibitatehuts bat balitz bezala. Ez da 
hori, ordea. Betaniako Maria, bihotzeko izpi guztiekin, Maisuaren ahotik di-
lindaka dago, bere indar guztiekih entzuten, aditzen, Jainkoaren betetik 
hartu nahiz. 

Bizitze honetan Jamkoarenesperientzia arteza edukitzea ez zaio. inori 
prometatu, Ezin har daiteke hori jo-muga bezala, ez eta kontenplazioari lo-
tzen zaizkion monasterioetan ere. Baina Jainkoak: agertu dizkigunetan Ha-
ren amorio jatorra ikusten jakitea, eta amorio hori esperientzia guztien 
zentru bihurtzea, hori bai, egin dezakegu. Nork egiten du, ordea, horre-
lakorik? 

Eliza, non da zinezago eta osokiago Eliza? 

Jainkoaren untzi hori izatea izango litzateke Elizaren egitekoa. Eta bera 
zer den frpgatzeko, leku bat eta modu bat eduki behar luke. Eliza zertara 
deitua izan den, eta Eliza zerk egiten duen egiztatzeko lekua eta modua. Eta 
hori frogatzen den tokian, han izango litzateke arras eta osoki Eliza, han 
egongo litzateke haren zentrua eta begininia, nahiz eta agerrian zentru hori 
beste nunbaitetan kokaturik egon 1((. 

Kontenplaziozko bizitzea hartzen duen kristaua Elizaren zentruan berean 
saftzeñ da. Ez da gehiago Elizan indibiduo berezi bat; nçurri bateanjalder-
di indibidual horri uko egin diola esan daiteke. Elizaren zati anonimo bat 
bihurtzeñ da. Elizari ematen dio hark bere bihotza, eta Elizak, berriz, besie 
aldera: hari berea ematen dio. Orotasunaren amorioz, alderdikeria gainditzen 
du, zati izateari uzten did. Ez, noski, panteista gisakb orotasunaren amoridz. 

Aitzitik, berak hahi duena da munduaren erantzuna —Kristok posible 
egin duen erantzuna—- Jainkoari eman dakion. Ez dago inor kdntenplati-
boa baino biluziago eta gabetuagorik. Ez dago inor pagu egoteko esperan-
tza gutiago izan lezakeenik. Jainkoa hartzaz baliatzen da guztion dnerako. 
Orotasunaren zatia denez, zati hori beste zatien onetan erabiltzen du 
Jainkoak. 

Jainkoaren eta munduaren arteko ezteien misterioan egotea: hori da 
kohtenplazioa Elizan. Kristo eta Elizaren arteko ezteietan du misterio honek 
bere jarlekua eta ostatua. 

Den Izakirik ederrenagatik izaki eder guztiei uko egiten diezu, baina 

(10) Ipar Euskal Heirian bada mpnasterio bat oso ezaguna: Belo-
kekoa, orai dela ehunen bat urte sortua. Eta ohargarria da txit monasterio 
honen sorrera nola izan zen jakitea. Zenbait apaiz^ euskaldunek, ikusiz Tpar 
Euskal Herrian Elizari zerbait falta zitzaiola, monasterio hau sortzea era-
baki zuten eta berak bertan sartu ziren. Ikus Otoizlari aldizkaria, Belo-
kekb ehunurteburuan eskeinitako zenbakietan (1975). 
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errealitateaz topo egiten dugu, eta errealitate horrekin dute zer-ikusi karis-
mek. Eliz-Zuzena bera ere kristau bizitze horren zerbitzutan jarria izan da. 
Elizan den orok —alderdi juridikoak ere bai—- Jainko eta gizonen arteko 
elkar hizketa pizten lagundu behar du. 

Kristau guztien berdintasuna 

Bataio eta Konfirmazioko graziak kristauari ematen dizkion eskubideak 
ez dira Elizaren barnean egoteaz bukatzen. Bataiatua eta konfirmatua izan 
den oro Kristoren lekuko izateko gai da. Eta hartarako deitua izan da, 
gainera. 

Honetan kristau guztiak dira berdinak. Alde honetarik begiratuz, edozein 
bataiatu Apostoluen pareko da. Bataioan sekularrari egozten zaion eginki-
zuna ez da elizgizonen boteretik erakarria —deribatua—. Badu, bai, zer-
-ikusi botere honekin, zeren Elizako ordenamendu guztia haien eskuan 
baitago. 

Propioki mintzatzera, eta gorago esan dugun bezala, predikatzeko ahala 
ez da «eskubide» bat. Fededun batzuk beren gogoz eta libreki Eliza osatzeko 
biltzen direnean, orduan hasten dira Apostoluen eskubideak. Eta honako 
hau da kleroaren kargu berezia: fededun horiek bazkatzea, Iarratzea. Gaine-
rakoan, berriz, testigutza emate kontuan, bai sekularrak eta bai elizgizonak, 
maila berean daude. 

Sekularrek, inoiz, Elizan eskubide gehiagoren jabe izatea eskatzen dute. 
Hori eskatzean, ez dakite, agian, zer mintzo diren. Eske horiek oker-aditu 
batetik datoz. Sekularrak sekular iraun nahi baldin badu, kleroaren zere-
ginetan izan dezakeen partea beti hutsaren parekoa izango da. 

Uste dute nunbait —eske horrekin datozenek— kristau garen aldetik, 
sekularrak baino zerbait gehiago daukala elizgizonak. Eta bai batak eta bai 
besteak daukaten hori, «eskubide» eta «eginbideen» hizkera horrekin adi-
tzera eman daitekeela. Baina hori ez da hala. 

Izan ere, elizgizonak daukan gehiagoko hori, zer da? Pisua —amoriotik 
heldu dena, noski—; gurutzeari hurbilagotik eta hertsikiago loturik egotea. 

Beraz, sekularrak galdetu beharko lioke bere buruari: kristauen artean 
den pribilejio bakarraren bila ote ñabil rii, gero? Gurutzeari hertsikiago 
loturik egotea: hori da kristauen artean zilegi den pribilejio bakarra. Eta 
hori baldin bada nik nahi dudana, zer dela eta ez naiz egiten klerigo edo 
fraide?... 
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kartasunaren lokarri bidez, eta idikiera hori gordetzen duen neurrian atxiki-
tzen du bere eliztasuna. 

Notatzekoa da San Paulok erabiltzen duen hizkera: Korinto-n ezarririk 
den Jainkoaren eliza (1 Cor 1,2). Eta berdin Antiokia-ko Inaziok: Asiako 
Filadelfian dagoen Jainkoaren elizari (Ad Philad.). 

Elizaren batasuna ez da federazio gisatakoa 

Eliza Orokorraren batasuna ez da, bada, federazio gisatakoa. Ezin esan 
daiteke eliza lokalak, bakoitza aparte eta berezian egon ondoan, gero, biga-
rren mementoan, elkarrekin biltzen direla. Ez. Gauzak ez dira horrela. 
Elizak badu bere baitako batasun bat, ezin galduzkoa. Jainkoaren herria, 
herri bakarra da. Komunitate lokala, berriz, herri bakar hoñek hartzen duen 
itxura edo forma bat baizik ez da 7. 

Erromako Kredo zaharrak, Elizaz mintzo denean, Eliza horren «batasu-
na» azpimarkatzen du. 

Orai bada, batasun hori segurtatzeko, berebiziko axola du Apezpikuak. 

Kristau bat Apezpiku egiten denean, Apezpikuen Gorputz horren bar-
nean tinkatua eta txertatua gelditzen da. Apezpikuen Gorputz hau ezin zati-
tuzkoa da. 

Apezpikuen batasuna aditzera emateko, Apezpiku berria ordenatzen edo 
sagaratzen denean, beharrezkoa da Apezpiku ordenatzaileak ere bat baino 
gehiago izatea. Orai guttinaz hiru eskatzen dira; noizbait hamabi ere es-
katu izan dira. 

Apezpikutasun osoa Apezpiku bakoitzarengan dagoen bezala, era berean 
edo antzera Eliza Orokorra ere oso-osorik eliza lokal banatan eta bakoitzean 
aurkitzen da. Jerarkiaren batasunak egiten du eliza lokala eta Eliza Oro-
korra gauza bat eta bera izatea. 

Zein da lehen: Eliza Orokorra ala eliza lokala? Horra beste aztergai 
bat. Eliza Orokorra ez da sortzen eliza lokal guztiak elkar joaz, horien denen 
bildumatik edo federaziotik bigarren mementoan kontsideratzen den izakia 
balitz bezala. Ez. Ez da horrela. Baina beste aldera ere ez. Ezin esan dai-
teke, alegia, Eliza Orokorra lehenagokoa dela eta haren zatitzetik sortu 
direla, bigarren mementoan, eliza lokalak. 

Eliza lokal guztiak eliza lokal batetik sortu dira: Jerusalengotik, alegia. 
Eliza Orokor bat, horietaz kanpo eta horiek baino lehenago, ez da lurrean 

(7) H. Schlier. Ikus DE LUBAC, O. cit., 53 or. 
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tura aldatuaz doa denboren eta tokien arabera. Hortik heldu da eliza parti-
kularren orijinaltasuna. Eta hori berez ondasun bat da Eliza Katoliko oso-
arentzat. 

Beraz, kontu handia ipini behar da batasuna ez dadin har berdintasuna 
bailitzan. Kristau pentsakera guztia sistima bakar baten mugetan sartu behar 
balitz bezala, alegia. 

Baina beste hau ere esan behar da: desberdintasunok batasuneruzko abia-
dura edo joera nagusi baten barnean egon behar dutela. 

Batasunerako —ez berdintasunerako— joerak nagusi izan behar du Elizan. 

Batasunaren kontzientzia hori bizi-bizirik nabari da lehen mendeetako 
Elizan. Ez da joera edo gogoa bakarrik. Jainkoak batasuna egin eta errega-
latu digulako segurtapena, eta, beraz, guk batasun hori mantendu behar du-
gula: sentimendu hau zoli-zolia ageri da lehen mende horietan. Goitik eman 
zaigun batasun horri leial egon behar dugula, alegia. 

Antiokiako Inazio, Ireneo eta Zipriano baitan maiz-sarri azaltzen dira 
pentsamendu horiek. Orduan ere batasuna gordetzea ez zen erraz, baziren 
sesioak eta liskar bideak; baina gorde behar zelako kezka bizi-bizirik ze-
goen. 

Apartekotasunaren konplejoa sortzen denean 

Eta eliza partikularra ez Iitzateke zinetako eliza izango, baldin hone-
tan huts egin baleza. Eta hau gerta daitekeena da. Batez ere berezi izateko, 
besteak ez bezalako eta orijinal izateko kezka jauntzen denean, orduan ba-
tasunaren lokarria ahultzera uzten da. Orduan desberdin eta berezi izatearen 
"konplejoa" sortzen da, eta konplejo hori ez da bat ere ona, zeren guz-
tion altxorreko ondasun asko galtzera uzten baitira. Gainera, aparte eta 
bakar bidean ibili eta bizi nahi duena pobretu egiten da. 

Grina txar hori estali eta ederztatzeko teoriak asmatzen direla badakigu. 
Elizan gertatzezko desberdintasunak badira: hori hala da. Eta orduan, hortik 
aitzakia hartuz, arras bestelakoa dena defenditzera jartzen dira. Esango di-
zue, alegia, dotrinazko pluralismoa gauza guztien gainetik behar dela sustatu 
eta bultzatu. 

"Pluralismo" hitza gaur modan j'arri da. "Ismo" guztiak bezala ideologia 
bat aditzera eman lezake, eta orduan beldurgarri da. 

Testamentu Berrian batasuna azpimarkatzen da, ez desberdin izate hori. 
Desberdin izatea ere han dago, noski, baina, eman zaigun mezua bat eta ba-
karra dela: hori da behin eta berriz esaten zaiguna. 
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Eta aitorrerok alde batera utzirik ere, Elizaren egunoroko bizitzean 
Erromako apezpikua ageri zaigu zentru, ardatz eta auzien epailari. Gorago iku-
si dugu nola elizak elkarrekiko har-emanetan egon ohi ziren eskutitzen bi-
dez batez ere. Denboraz halako sare bat bezala muntatu zen, inortxo ere 
har-eman horietarik kanpo geldi ez zedin. Eta hain zuzen, Erroma zen sare 
horren zentrua. Eskutitzak Erromako Apezpikuari heltzen zitzaizkion eta 
honek orotara zabaltzen zituen15. 

Baina oraino esanahi handiagoa du Erromako Apezpikuak istiluak eta 
auziak erabakitzeko zeukan karguak. Istiluren bat sortzen zenean, eta be-
reziki fedeko auzi larrietan, Erromako Apezpikuagana jotzen zen: hori zen 
erregela eta usarioa16. 

Arazo horiek erabakitzeko, lehen denbora haietan, ez zuen Erromako 
Apezpikuak bulego edo erakunde berezirik. Bere elizako presbitero, diakono 
eta idazkariekin garbitzen zituen kontu horiek. 

Gero, berriz, eta Eliza haziaz eta handituaz zihoan-ber, antolabide ho-
beak eta handiagoak egin ziren. Honetan Historiako gora-beherei ere berena 
zor zaie: alde batetik, Ekialdeko elizekin lokarriak laxatu ziren; eta bes-
tetik, Sartaldean, Aita Sainduari geroago eta zeregin handiagoak eskatzen 
zitzaizkion, lehen ez bezalakoak ere bai, politikazkoak etab. 

Erdi Aroko zentralizazioa, orduan, Europako zibilizazioarentzat onura-
tsua izan zela aitortzen du Newman-ek. Horrek ez du esan nahi, ordea —New-
man-en aburua da hau ere— orduan probetxugarri izan zena, geroago, aro 
modernoan ere, hala izan zela. 

Zentruarekiko eta elkarrekiko har-emanak 

Baina hemen guri gehiago ardura diguna hau da: nola mantendu, nola 
bizkor-zoli iraun arazi Pedroren ondorengoari dagokion kargua, Apostoluen 
ondorengoen batasuna zaintzeko kargua, alegia? Aldez edo rnoldez, bide 
zahar edo berriekin, hau da bilatu behar dena: Erromako apezpikuaren eta 
haren anaiak diren beste apezpikuen artean egon dadila batasuna, elkar-
tea, har-emana. 

Vatikano II .ak baloratu eta irakatsi duen kolejialtasunak zerbait esan 
nahi baldin badu, hori esan nahi du. Batasun estuago bat egon dadila, ale-
gia, Aita Saindu eta apezpikuen artean, eta apezpikuen berberen artean, 
hau da, artzain bezala daukaten erantzukizunean. Deszentralizazio batzuk 

(15) DE LUBAC, Oi cit, 112 or. 
(16) DE LUBAC, O. cit., 113 or. 
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ELIZAREN AMATASUNA 

Pierre Charles aitak ukitzen du gai hau bere solasaldi batean —azke-
nekoan, hain zuzen—2. 

"Eliza, gure Ama": esaera hau arrunta bihurtu da kristauaren ezpainetan. 
Asko pentsatu gabe jaulkitzen zaigun esaldia bihurtu da. Golkoan dakar-
keen muinari ohartzeke hartzen dugu aho-mihitan. 

Halaz ere Jakinduriazko ondasunak egon ohi dira 
gordeak hitzik xinpleenetan, jatorri ezezaguna duten hi-
tzetan. Guk, hartu bezala, eta beroien aurpegira begira-
tzeke erabiltzen ditugunetan. Maiz-sarri aski izango li-
tzateke gaineko oskola kentzea —kutxatila baten atea za-
baltzen den bezala—, han izkutaturik den ondasun pilaz 
jabetzeko3. 

"Eliza Ama": horra erasia horietako bat. 

Erasia hau ebanjelioetan ez da ageri. 

II . mende hondarreko literatura kristauean ageri da lehenbizikotz, diru-

(1) Ikus HENRI DE LUBAC, Las iglesias particulares en la Iglesia Uni-
versal liburuskaren 2. partea, 143 eta ondoko orrialdeetan. 

(2) Ikus L'Eglise sacrement du monde, Desclee de Brouwer, 140 or. 
(3) P. CHARLES, O. cit, 140 or. 
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den arazo guztia. Hau da kristautasunaren sekeretua, esan du gure eguneta-
ko idazle batek5. Sekeretua da, noski. Ez da konprenitzen erraza. 

Adinetara heltzea eta denbora berean haur izatea, hor dago koska. Bi-
zitze naturalean bi gauza horiek elkartzerik ez dago. Bizitze izpiritualean, 
berriz, bai. Izan ere, bizitze izpiritualeko aurrerapen guztia zer da, berriz-
tatze bat baizik? Beraz, Kristoren Izpirituaren menean dena beti doa gazta-
ro berri baterantz, udaberrirantz. Horregatik kristaua, kristau den aldetik, 
beti da haur, beti gazte. Zenbat eta kristauago, orduan eta haurrago, 
gazteago. 

Fededunen partea amazko lan honetan 

Ama da, beraz, Eliza. Baina «Eliza» hitz hau esaterakoan, zer esan nahi 
ote dugu, presiski? Ezen adiera bat baino gehiago du izen honek. 

Batzutan, «Eliza» esatean, Eliz Jerarkia esan nahi dugu: hots, Elizan 
artzain direnak. 

Esanahi horren arabera, apaiz-apezpikuek xoilki izango lukete zer-ikusi 
Elizaren amatasun horrekin. 

Baina ez. Elizaren amatasuna ez da horiena bakarrik. 

Elizaren amatasunean fededun guztiek dute parte. 

Jainkoaren herria, kristau komunitate osoa dugu ama. Baina ez hara-
gizko amatasunean gertatzen den gisa. 

San Agustinek dioenez, Elizan ama eta semea gauza bat eta bera dira6. 

Kristoren Gorputz hau edo Jainkoaren herri hau batasun bat da. Ar-
tzainek eta kristau soilek denek osatzen dute Eliza eta denek osatzen dute 
Kristoren artaldea. 

Gauza jakina denez, Elizak eta kristau arimak elkarren idurika handia 
dute. Anitz pasarte da Eskritura Sainduetan hain egoki dagozkionak batari 
nola besteari. Elizan gertatzen den guztia gertatzen zaio berariaz eta izenda-
tuki kristau bakoitzari, eta bai beste aldera ere. Beraz, Eliza ama baldin 
bada, kristaua ere ama da edo izan behar du. Eta kristaua ama baldin bada, 
Elizak ere ama izan behar du. 

Kristauaren ama izate hori bere mailan aditu beharko da, noski, berari 

(5) Gilbert Cesvron; DE LUBAC aitak aipatua, o. cit., 166 or. 
(6) In ps. 127,12 (P L 37,1.684). 
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