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Kontxiri

Hona hemen ideia zahar bat, baina, nire
ustez, ukaezina: Ebanjelariek eskaintzen
duten Jesusen bizitzaren berrinterpretazioa
Paulok asmatutako Jesusen irudi, figura
eta misioan oinarrituta dago. Politikatik
eta bere garaiko herriaren lehiatik urruti
zegoen Jesus bakezale baten irudia Paulok
sortutakoa dela ziurtasunetik gertu dagoen
susmoa da. Ezinbestekoa zen irudi hori,
ekialdeko mediterraneoan berak jaso zuen
ustezko misioa bete nahi bazuen.
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PAULO

ITUN BERRIAREN KRONOLOGIA EZKUTUA

1
Itun Berriaren hasieran lau ebanjelio aurkitzen ditugu; Je
susen bizitza kontatzen dute laurok. Lehenengo hirurak
antzekoak dira; Markorena da zaharrena, eta agian bes
teen iturria. Laugarrena, Joanena, landuagoa da.
Ebanjelioen ondoren Apostoluen eginak liburua da
tor. Lukasek idatzi omen zuen. Liburu horretan komuni
tate kristauaren hastapenak kontatzen dira. Liburuko per
tsonaiarik inportanteena ez da apostolua, halere. Paulo da.
Paulo, jakina denez, ez zen apostolua. Ez zuen Jesus ezagutu
ere egin. Eta, hala eta guztiz ere, Apostoluen eginak liburuan
agertzen diren apostolu guztiak Pauloren aurrean itzaltzen
dira. Lukasen asmoa bihurria zen, halere, ikusiko dugunez.
Eginak liburuaren ondoren Pauloren eskutitzak ager
tzen dira. Hainbat komunitateri idatzitako eskutitzak dira.
Haien barnean denetatik dago: Jesusi buruzko hausnarke
tak, doktrina-azalpenak, aholku moralak, eztabaidak eta kri
tikak, errietak, aholku praktikoak, baita bihotz-isurtzeak ere.

2
Topografia ebanjelikoa engainagarria da, halere. Idatzien
kokapenak idatzien kronologia ezkutatzen du. Idatzi
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zaharrenak ez dira ebanjelioak, Paulorenak baizik. Krono
logia errespetatuz gero, Itun Berriaren hasieran Pauloren
eskutitzek agertu beharko zuketen. Ebanjelioak (eta Apostoluen eginak) bigarren belaunaldiko liburuak dira (hogei
urteko tartea dago, gutxienez, Pauloren eskutitzen eta
Markoren ebanjelioaren artean).
Logikoa dirudi, halere, Itun Berriaren hasieran
ebanjelioak kokatzea. Izan ere, Jesus da kristautasunaren
irudi eta sinbolo nagusia. Ez ditugu asmo ezkutuak ikusi
behar kokapen horretan. Jesusen bizitza kontatzen duten
liburuak hasieran jartzea, lehenengo idatzi kristauak ez
izan arren, logikoa eta normala da.
Egia da, ez ditugu asmo ezkutuak ikusi. Kokapen
hori logikoa da… baita susmagarria ere, kristauen artean
gabiltza eta.

3
Nork asmatu eta sortu zuen kristautasuna? Ez dut gogo
ratzen galdera hori zegoenetz nire katiximan. Eta, baldin
bazegoen, ez dut erantzuna gogoratzen. Halere, eban
jelioak eta Apostoluen eginak irakurriz gero, kristautasuna
ren fundatzaileak Jesus eta apostoluak izan zirela garbi
geratzen da. Edo behintzat, ni kristaua nintzela, garbi
ikusten nuen hori. Ez da harritzekoa, horixe izan baitzen
ebanjelioen helburua: kristautasunaren benetako sortzai
lea ezkutatzea.
Gezurra esaten dute ebanjelioek? Goizegi da Espiri
tu Santuari iruzurti deitzeko, baina, geroago ikusiko du
gunez, ez dut esango Espiritu Santua iruzurtia; hori bai,
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haren egiatasun-kontzeptua jainkotiarra da. Alferra da ha
rekin eztabaidatzea egiari buruz (egia? ni neu naiz, eran
tzun du beti. Gaur modan dagoen egia-oste postmoderno
hori Espiritu Santuak aspaldian asmatu zuen). Gizatiarren
erara egingo dut, bada, galdera: ebanjelioetan agertzen
den Jesus benetako Jesus al da, hau da, Jesus historikoa?
Ebanjelioak debozioko liburuak dira, Budaren kon
takizun miragarriak gogoratzen dituztenak bezalakoak.
Halako liburuak erlijio askotan agertzen dira. Liburu
horiek ez dira fidagarriak dokumentu historiko gisa, fik
ziozko liburuak baitira. Ebanjelioek ere funtzio hori be
tetzen dute. Haietan kontatzen dena faltsua da, baina fal
tsutze hori «santua» da, nolabait esateko.
Baina ebanjelioetan, faltsutze santu horretaz gain,
beste faltsutze mota bat dago. Faltsutze maltzurra da hau,
engainatzeko asmoz egiten delako. Eta faltsutze horren
helburua Jesus kristautasunaren sortzailea dela erakustea
da. Horretarako, debozioko istorioak egia eta froga histo
rikoak balira bezala aurkezten dira.
Faltsutze bikoitz horretatik egia ateratzea zaila da.
Egia historikoaz ari naiz, noski. Beste egia, fedearena, bor
borka darie ebanjelioei (fededun izanez gero, jakina). Egia
historikoa, ordea, fedearen uholdean ito eta hondoratzen
da.
Hala bada, ebanjelioak ez dira oso fidagarriak kris
tautasunaren sortzailea aurkitzeko. Zerbait adierazteko
tan, Jesus historikoari buruz ia ezer ez dakigula adierazten
dute.1
1

Jesus Pagolaren arabera: gaixoak sendatzen eta demonioak kanporatzen zituen
profeta zen. Ez dago inolako fundamentu historikorik Jesus horrek Jainkoa edo
[...]
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4
Ebanjelioak susmopean jartzea ez da Jesus historikoak
kristautasunaren sorreran izan zuen eragina ukatzea.
Gurutze batean hil zen galilear hori gabe ez legoke kris
tautasunik. Hondar-alea ere beharrezkoa da ostrak perla
sor dezan. Hondar-ale horren eragina ezin da ukatu, bai
na hortik perla sortu duela esatera jauzi kualitatiboa da.
Halako zerbait gertatu zen Jesus historikoarekin. Hark ere
hondar-alearen eragina izan zuen kristautasunaren sorre
ran, baina kristau fededuna izan behar da Jesus historikoa
kristautasunaren sortzailea izan zelako ideiari eusteko. Fe
dedunak ez garenok Itun Berriaren beste idatzi batzue
tan bilatu behar dugu enigma horren ebazpena; Pauloren
idatzietan, hain zuzen.2
Bitxia da, baina Paulok, santu kristau handia izan
arren, ez du berezko jairik. Pedroren itzalean ospatzen da
Pauloren eguna. Idazle kristau handiena da, eta, halere,
beti bigarren planoan aurkitzen dugu, haren presentzia
[...]
halakoa zela uste zuela esateko. Jainkoaren zerbitzaria, bai; Jainkoaren semea ere
bai, beste guztiak bezala; baina Jainkoa edo Jainkoaren Semea, ez. Are gehiago,
ideia hori bururatzea ere ezinezkoa zen judu batentzat. Gizon berezia izan zen,
baina gizona. Eta jaiotza miragarria? Eta Ama Birjinarena? Hori guztia lehenengo
kristauek asmatutako debozio-istorioak baino ez dira. Are gehiago, Ama Birjinak
beste seme-alaba batzuk ere izan zituela iradokitzen da historia horietan. Guru
tziltzatua izan zen Jesus, baina nekaldiaren kontakizuna guztiz eraldatuta dago
(bere unean ikusiko dugu eraldaketa horren helburua). Azken afaria ozta-ozta
salbatzen du Pagolak, baina ez da izan behar oso irakurle kritikoa istorio hori ere
zalantzan jartzeko. Jesus historikoaren bizitza gurutzean bukatzen da. Zer geratzen
den kristauak ez garenontzat? Gurutziltzatua izan zela, besterik ez. Baina Pagolak
galderarik funtsezkoena ahazten du: zergatik eta zertarako egin zen faltsutze hori.
2

Gaur Paulori egozten zaizkion 7 idatziak honako hauek dira: erromatarrei, korin
toarrei I. eta II., galaziarrei, filipotarrei, tesalonikarrei I. eta Filemoni idatzitako
eskutitzak.
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arriskutsua balitz bezala. Kristau debotoek, intelektualegia
dela eta, haren idatziak mesfidantzaz irakurtzen dituz
te. Mesfidantza horren arrazoiak ez dira nolanahikoak
(ez dugu ahaztu behar, besteak beste, Pauloren fedeari
buruzko pentsamendua erreforma protestantearen jato
rrian egon zela). Haren idatziak sekretuz josita daude;
handiena, kristautasunaren sortzaileari buruzkoa. Izan
ere, Pauloren idatzietan aurkitzen da kristautasunaren
sortzailearen enigmaren erantzuna.

5
Kristautasunaren hasieran traizio bat gertatu zelako iritzia
oso zabalduta dago, topiko bihurtu arte. Bertsiorik zabal
duenak Paulori leporatzen dio traizio hori. Bertsio horren
arabera, Apostoluek sortu zuten Eliza ideala, non guztiak
berdinak ziren eta dena guztiona zen. Paulok, ordea, ko
munitate berdinzale eta horizontal hura Eliza hierarkiko
eta boteretsua bilakatu zuen. Ikuspegi hori zabalduta dago
kristau xumeen artean, baita «intelektual» erradikal ba
tzuen artean ere. Pauloren Eliza hierarkikoa, aberatsa eta
boteretsua salatu eta kritikatzeko erabiltzen dute kristau
eta intelektual «kritiko» horiek Jesus ebanjelikoaren irudia.
Bertsio hori guztiz faltsua da, Pauloren doktrina ustezko
Jesus ebanjeliko hori baino lehenago agertu baitzen. Hala
bada, bertsio hori, faltsua izateaz gain, iruzur maltzurra
(ebanjelikoa) da.
Egia da, halere, Pauloren Elizaren eta Eliza aposto
likoaren artean jauzi garrantzitsu bat ematen dela. Ez dut
esango Pauloren Eliza komunitate ideal bat zenik, baina
19

paper hori jokatzen du kristauen iruditegi kolektiboan.
Pauloren helburu tematsua Eliza sortzea zen; ebanjelikoe
na ere bai. Asmo horiek ez ziren kontrajarriak, baina Pau
loren «eklesiologiak», apostolikoen ikuspegitik, bi alde
ahul zituen.
Lehenengoa, Jesus historikoaren gabezia. Izan
ere, Pauloren idatzietan agertzen den Jesus ez da hezurharagizko Jesus historikoa, baizik eta Jesus Piztua, hau da,
Jesus espirituala. Ebanjelariek Pauloren hutsunea beteko
dute, ebanjelioen bidez Jesus historikoaren irudi zehatza
eta erakargarria emanez.
Bigarren arazoa labainagoa zen, Elizako jauntza
eta antolamenduarekin zerikusia zuen eta. Idazle eban
jelikoen taldeak apostoluen ondorengoen jauntza eta
jabetza defendatzen zuen, alegia, apezpikuena; hau da,
Eliza hierarkiko eta diziplinatuaren alde zegoen. Baina,
horretarako, Pauloren eredu arriskutsua indargabetu be
har zuten; izan ere, berak jasotako errebelazioa Jauna
rengandik zuzen emandakoa zela aldarrikatu zuen. Eta,
aldarrikatzeaz gain, idatzita ere utzi zuen. Hala bada,
apostoluengandik kanpo –Elizatik kanpo– errebelazioa
jasotzea litekeena zelako adibide garbia zen Paulorena.
Autodidakta horrek apostoluen ondorengoen autorita
tea kolokan jartzen zuen. Zertan geratzen zen aposto
luen eta apezpikuen aginpidea Jaunak berak autoritateordena errespetatzen ez bazuen?
Lukasi egokitu zitzaion zeregin zail hori betetzea;
hau da, Paulo apostoluen mendean jartzea. Baina, ho
rretarako, oso ondo ezagutzen zuen gertaera bat faltsutu
behar zuen. Tradizioaren arabera, Paulok berak kontatu
omen zion Lukasi zer gertatu zen Damaskorako bidean.
20

Eta, Paulo hil ondoren, Lukasi egokitu omen zitzaion
kontakizun hura faltsutzea. Traizio zitala dirudi, baina,
Espiritu Santua erdian zegoenez, faltsutzea egia santua bi
lakatzen da; eta traizioa, okerrak zuzentzea.
Lukasek ez du ospe onik Pauloren zaleen artean.
«Lukas traidorea» deitzen zion Passolinik. Eta, dakigunez,
arrazoi mamitsu bat zuen horrela deitzeko; Historia, hale
re, Passolinik uste zuen baino konplexuagoa da.
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DAMASKORAKO BIDEAN

6
Damaskorako bidean hasten da gure kristautasunaren
historia, 40. hamarkadaren bigarren zatian. Protagonista
nagusiak (Jesus) Piztua eta Paulo dira.
Gertaera ezaguna da: Paulo Damaskorantz zihoala,
Jesus Piztua bera agertu zitzaion. Gertaera miragarri hura
kristautasunaren fundazio-gertaera izan al zen?
Ezetz, erantzungo du kristautasunaren historia apur
bat ezagutzen duenak. Ordurako, Jesusen bizitza, mezua
eta heriotza kontuan hartu gabe, lan handia egina zuten
Jerusalemgo apostoluek eta Jesusen lagunek. Ordurako,
eratuak ziren lehenengo komunitate eta doktrina kristaua.
Ordurako, hitz batean, eratua zen kristautasuna. Damas
korako bidean gertatu zena ezin zen, beraz, kristautasuna
ren fundazio-gertaera izan.
Gure hipotesia, ordea, kontrakoa da: Damaskorako
bidean gertatu zena –miraria edo haluzinazioa, egia edo
gezurra– kristautasunaren fundazio-gertakaria izan zen.
Ikuspegi historiko batetik, hau da, froga enpirikoetan
oinarriturik, Damaskorako bidean hasi zen kristautasuna,
40. hamarkadaren bigarren zatian.
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7
Bi lekuko ditugu. Bat, Paulo bera; bestea, Lukas, ebanje
laria.
Paulok, tamalez, ez du zuzen kontatzen gertaera
hori. Zeharka bai, eta esaten duena oso argigarria da, iku
siko dugunez, baina ez digu zehatz-mehatz argitzen zer
gertatu zen.
Lukas, zorionez, askoz esplizituagoa da. Hiru aldiz
kontatzen du Apostoluen eginak liburuan Damaskorako
bidean gertatu zen gertaera miragarri hori. Errepikapen
hirukoitz hori adierazgarria da. Gertaera horren garran
tzia azaltzen du, alde batetik; baina gertaera hori gatazka
tsua ere bazela adieraz lezake, bestetik.
Damaskorako bidean hasten da gure historia, eta
toki berean Lukasen faltsutzea. Lukasek faltsutu behar
zuen historia kristautasunaren sortze-historia da, nolabait
esateko. Aingeruaren agerpenak islamaren errebelazioan
jokatzen duen paper bera jokatuko zuen Pauloren ikus
kariak kristautasunean, Lukasek ikuskari hori faltsutu ez
balu.
Hiru aldiz errepikatzen du Lukasek kontakizun hori
Apostoluen eginak liburuan.
Hirugarrena da egiatik gertuena dagoena (hau da,
Pauloren testigantzarekin gehiena adosten dena). Entzun
dezagun Lukasek Pauloren ahoan, Agripa erregearen au
rrean, jartzen duen kontakizuna: «Eta bidean, errege jauna, eguerdi aldera, eguzkia baino distiratsuagoa zen zerutiko
argi bat ikusi nuen… eta mintzo bat entzun nuen niri hebreeraz esaten: “Saulo, Saulo, zergatik pertsegitzen nauzu?”
“Nor zaitut, jauna?”, galdetu nion nik. Eta Jaunak erantzun:
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“Jesus naiz, zuk pertsegitzen duzuna. Baina altxa zaitez eta
jarri tente! Horretarako agertu natzaizu: orain ikusi duzunaren eta aurrerago agertuko dizudanaren zerbitzari eta lekuko
bihurtzeko. Nik askatuko zaitut zeure herriaren eskutik eta
jentilen eskutik, haien artera bidaliko baitzaitut, begiak ireki diezazkiezun”…» (Eginak, 26, 12-18).
Testu honetan Damaskorako bidean gertatu zena
fidel samar kontatzen da. Laburpen honek ez du kontra
jartzen Paulok hainbat lekutan sostengatzen duena. Hor
ez dago faltsuketa handirik.3
Ikuskarien ardatza Jesusek Paulori emandako agin
dua da: orain ikusi duzunaren eta aurrerago agertuko
dizudanaren zerbitzari eta lekuko bihurtuko zara. Labur
esanda: Jesusek Paulo apostolu izendatzen du Jesus Piz
tuaren Berri Ona (Ebanjelioa) zabaltzeko.

8
Zaila dirudi hain gertaera argia eta sinplea faltsutzea.
Horregatik, Lukasek egindako faltsuketa bere neurrian
balioetsi behar dugu. Lan bikaina egin zuen benetan.
Beste ikuskari bat asmatu zuen Damaskorako bidean
gertatukoaren zentzua erabat aldatzeko. Ziri bat beste ba
tekin kentzen da, dio esaera zahar batek. Halako zerbait
uste zuen Lukasek: ikuskari bat beste batekin faltsutzen
3

Mahomaren zintzotasunean sinesten dugun bezala –ez gara Voltaire bezalakoak–,
Pauloren ikuskaria egiazkotzat jotzen dugu (antzekoa izan zen funtsean Nietzschek
izan zuen betiereko itzuleraren ikuskaria). Beste gauza bat da kontzientzia-aldarte
berezi horiek nola agertzen diren ulertzea. Baina benetakoak direla, horretaz ez
dago inolako zalantzarik.
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da. Hori izan liteke Lukasen printzipio hermeneutikoa
(printzipio hori Paulok berak irakatsi zion).
Lukasek Jaunaren agerpenak bikoiztu zituen. Pau
lori Damaskorako bidean agertzeaz gain, Ananias izeneko
zahar bati ere agertu zitzaion Jesus. Faltsutze hori, gaine
ra, bi kontakizunen bidez egiten da. Lehenengoa, idazleak
kontatzen du; bigarrena, ordea, Pauloren ahoan jarrita
dago. Horrela, handiagoa da kontakizunaren egiantzeko
tasuna.
Hasiera berdina da hiru bertsioetan: argi distiratsu
bat; Jesusen kexuak –Saulo, Saulo…–; Sauloren galdera
–Nor zaitut, Jauna?–. Hiru elementu horiek hiru konta
kizunetan errepikatzen dira, baina Jesusen agindua oso ez
berdina da lehenengo bi bertsioetan: «Orain jaiki eta sartu
hirian; han esango dizute zer egin behar duzun».
Gogora dezagun zein zen agindua hirugarren ber
tsioan: «Horretarako agertu natzaizu: orain ikusi duzunaren
eta aurrerago agertuko dizudanaren zerbitzari eta lekuko bihurtzeko». Ikusten da aldea? Hirugarren bertsioan Jesusek
agindua zuzen eta inongo bitartekaririk gabe ematen dio
Paulori. Lehenengoan, ordea, Jesusen agindua bitartekari
baten bidez ematen zaio. Bitartekari hori, Ananias zahar
jakintsua, Jerusalemgo apostoluen ordezkari sinbolikoa da.
Ikus dezagun nola jarraitzen duen lehenengo ber
tsioak: «Joan zen Ananias (Paulorengana), eta, etxean sarturik, eskuak ezarri zizkion Saulori, esanez: Anaia Saulo,
Jaunak bidali nau, bidean zentozela zuri agertu zitzaizun
Jesusek, berriro ikus dezazun eta Izpiritu Santuaz bete zaitezen» (Eginak, 9, 17). Lukasen asmo bihurria agerian ge
ratzen da. Jesusen agindua nahiz Espiritu Santuaren argia
apostoluen bidez jasotzen du Paulok.
25

Lukasen estrategia argia da. Paulori Jesus agertu
zitzaion, baina ikuskari horren esanahia Ananias jakintsu
kristauak argitu beharko dio. Pauloren itsutasunak balio
metaforikoa du hori adierazteko. Lukasen mezuak ez du
zalantzarik utzi: Jesusek apostolua izateko aukeratu zuen
Paulo, baina Berri Ona apostoluen bidez jaso zuen. Izan
ere, Ananiasek apostoluen lekua hartu zuen. Horrela,
Paulo apostoluen mendean geratu zen. Bigarren bertsioan
faltsutzea biribiltzen da. Lehengo bertsioaren antzekoa
da, baina bertsio honetan Ananiasen ezpainetatik ate
ratzen da hirugarrenean Jesusen ahoan zegoen agindua:
«Ikus eta entzun duzunaren lekuko izango baitzaitu hark
gizon-emakume guztien aurrean». Hirugarren bertsioan,
ordea, agindu hori Jesusen ahotik jasotzen du. Aldea na
baria da. Oso ezberdina da Jesusek zuzen eta bitartekari
rik gabe hautatua izatea, edo izendapen hori Jerusalemgo
apostoluen bidez jasotzea.
Baina bigarren bertsio honetan faltsutze zitalena
ez da ia nabaritzen. Damaskoko istorioa bukatu orduko,
etenik gabe eta inolako azalpenik gabe, honela jarraitzen
du Pauloren kontakizunak: «Jerusalema itzuli nintzen eta,
tenpluan otoitzean ari nintzela, Jauna ikusi nuen eta esan
zidan: “Atera zaitez Jerusalemdik ahalik eta lasterren…
Zoaz, urrutira bidaltzen baitzaitut, jentil-herrietara”».
Testuaren arabera, Paulo, ikuskaria jaso ondoren, apos
toluekin egon eta haiengandik Jesusen Berri Ona hobeto
ezagutzeko, Damaskotik Jerusalema joan zela ematen du.
Gertatu zena, Paulok berak kontatuko digunez, guztiz
kontrakoa izan zen. Hiru urte pasatu ziren Paulo Jerusale
ma joan baino lehen. Dirudienez, ez zuen presa handirik
apostoluak ikusteko eta haiengandik aginpidea jasotzeko.
26

9
Lukasen kontakizunean agertzen diren sinboloek faltsu
tzea biribiltzen dute. Ikuskariaren argiak itsu bihurtu zuen
Paulo. Eta Ananiasek, Jaunak ahalbideturik, begiak ireki
zizkion Paulori. Argia da itsutasunaren esanahi sinbolikoa:
jasotako errebelazioa apostoluen laguntzaren bidez baino
ezin du ulertu Paulok. Apostoluen ondorengoek baino ez
dute ahalmenik Jaunarengandik jasotako errebelazioak
interpretatu eta egiaztatzeko. Garbiago esanda: Elizatik
kanpo ez dago Berri Onik. Paulo, Ananias aurkitu ezean
–hori da Lukasen faltsutzearen mamia–, itsua izango zen
betiko. Laburbilduz: Elizatik kanpo (edo kontra) jasotako
errebelazioa fededun zintzoen kalterako izango da.
Halaber, Ananiasek ahalmena izango du Jaunaren
agindua eta izendatzea indarrean jartzeko. Berak egiaz
tatzen du, nolabait ere, Jaunaren izendatzea eta agindua.
Garbi geratzen da faltsututako kontakizunean Paulok
apostoluen agindutara jarri behar zuela: «Han esango dizute zer egin behar duzun».
Garbi dago zein zen Lukasek egindako faltsuketaren
helburua: Paulo Eliza apostolikoaren arrastoan sartu. Ez
dakigu oraindik, halere, zein zen Lukasen asmoa. Traidore
baten asmoa zen, ala, faltsutze hori eginez, Pauloren bera
ren agindua bete zuen?

10
Apostoluen eginak liburuko hirugarren bertsioa egiazko
tzat hartu dut. Izan ere, bertsio horrek Paulok kontatzen
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duenarekin adostasun gehiago adierazten du. Honek
ez du zuzen kontatu zer gertatu zen bide hartan. Baina
esaten duenak zeharo ukatzen du Lukasek idatzitako le
henengo bi bertsioetan: «Jakin behar duzue, senideok, nik
hots egin dizuedan Berri Ona ez dela gizakien asmakizuna, ez bainuen inongo gizakiarengandik hartu edo ikasi: Jesukristok agertu zidan» (Gal. 1. 11-12).
Ezin da argiago esan. Pedrok, Joanek, Santiagok
edo beste edozeinek ez zioten Paulori Jesusen Berrio Ona
erakutsi. Garbi utzi nahi zuen Paulok puntu hori. Seinale
da puntu eztabaidatsua zela; Kristorengandik zuzen jaso
zuela Berri Ona zabaltzeko agindua eta ahalmena. Alde
horretatik, behintzat, ez da apostoluak baino gutxiago.
Jesusengandik jaso zuten apostoluek Berri Ona; Paulok
ere «beronen Berri Ona jentilei adieraz diezaien» agindua
Jesusengandik jaso zuen.
Gauzak horrela gertatu ziren: «Nik, orduan, ez nion
hezur-haragizko inori aholkurik eskatu, eta ez nintzen igo ni
baino lehenagotik apostolu zirenen bila Jerusalema, baizik
eta Arabiara abiatu nintzen berehala… Handik hiru urtera
Jerusalema igo nintzen Pedro ezagutzera eta hamabost egun
egin nuen berarekin. Beste apostolurik ez nuen ikusi, Jaunaren anaia Santiago izan ezik».
Lukasek iradokitzen duenaren kontra, Paulok argi
uzten du hots egiten duen Berri Ona Kristorengandik zuze
nean jaso duela. Lukasen kontakizuna ezagutuko balu beza
la idazten du. Ez da harritzekoa, Pauloren garaian ere haren
etsaiek –Jesusen anaia Santiagoren inguruan bildurik– be
rak jasotako deia eta agindua zalantzan jartzen zuten eta.
Lukasen kontakizunean agertzen den gizon za
har eta jakintsua, Ananias, apostoluen papera betetzen
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duena, erabat desagertzen da Pauloren kontakizunean.
Apostoluak ere haren errebelaziotik kanpo geratzen dira.
Ez zuen apostoluen laguntza eta baimenik behar bere
predikazioa hasteko. Izan ere, berak jasotako Berri Ona
predikatuz hiru urte eman zituen arabiarren artean. Hiru
urte pasatu arte ez zen Jerusalema igo Pedro ezagutzera.
Hiru urte! Ikusten denez, Paulok ez zuen izan aposto
luak ikusteko premia handirik. Arrazoia argia da: Paulok
fede-iturri zuzena zuen, Jesus Piztua eta Espiritu Santua,
hain zuzen.

11
Damaskoko bidean hasten da kristautasunaren historia
enpirikoa. Jesus historikoari buruz gutxi dakigu, ia ezer ez.
Jerusalemgo Elizari buruz, Lukasek eta Paulok kontatzen
dutena, besterik ez. Jesus nahiz haren dizipuluak Paulo
ren asmaketa hutsa balira ere, berak asmatutako salbaziohistoriak indar berdina izango luke. Izatez, bai Jesus his
torikoa, bai Jerusalemgo Eliza, funtsean, Pauloren dizipu
luek asmatutako istorio debotoak dira.
Paulo agertu ez balitz, kontakizun horiek galduak
izango ziren eta, batez ere, istorio horiek sendotu nahi
duten fedea ez zen izango, fede kristaua Paulok –Jesus le
kuko izanik eta Espiritu Santuak argiturik– asmatu eta
sortu zuen eta.
Bestela esanda, fede kristauaren sortzailea ez zen
izan Jesus historikoa, ezta Jesus historikoaren dizipuluak
ere. Paulo izan zen fede kristauaren asmatzailea eta sor
tzailea. Bera izan zen kristautasunaren jenioa. Ez zen jenio
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bakarra izan –haren atzetik ebanjelariak iritsi ziren–, bai
na bai lehenengoa eta funtsezkoena.
Jesus historikoaren eta apostoluen papera, lehen
azaldu dudanez, perlaren sorreran hondar-aleak duen
funtzioa izan zen. Jesus historikoa eta haren dizipulu zakar
eta ezjakinak kristautasunaren sorreraren eragile pasiboak
izan ziren. Baina hondar-ale hura perla bihurtu zuena
Paulo izan zen. Gero ebanjelariak etorriko ziren eta, Jesus
historikoaren curriculum eskasa apainduz eta faltsutuz,
Jesus ebanjeliko itxuroso samarra atera zuten. Baina Jesus
ebanjeliko hori fikzio hutsa da. Gurutziltzatua izan zen,
hori bai. Hori da, halere, Jesus historikoari buruz ziurta
sunez jakina den guztia.
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JESUS PIZTUAREN LEKUKO

12
Pauloren konbertsioa ulertzeko, besteak beste, berak fa
riseuekin zuen erlazioa gogoratu behar da. Paulok be
rak dioenez, fariseuekin hezi zen. Ebanjelariek haien
kontra botatako kalumniei esker, fariseuek ez dute ospe
ona kristauen artean. Ahazten da, halere, fariseuen mu
gimenduak «erbestearen judaismoa» (judaismo errabini
koa) sortu zuela eta haiei esker gaur judaismoa eta herri
judua bizirik dagoela. Ez zen, bada, nolanahiko mugi
mendua.
Fariseuen ezaugarria eta grina nagusia erlijioa po
litikatik askatzea zen. Haien etsai ofizialak saduzearrak
ziren.4 Hauek, apaizen boterearekin lerrokatuta eta
herritik urruti, judaismo politikoa defendatzen zuten.
Haien helburua juduen erreinua berreraikitzea zen. Epe
lak ziren, halere, eta, botereari eutsi asmoz, etsai erroma
tarrekin konponbideetan ibiltzen ziren beti. Fariseuek,
4

Konparaketak engainagarriak dira, baina, tentuz erabilita, egoera ezezagun bat ar
gitu dezakete. Israelgo mugimendu erlijioso eta politikoak argitzeko, gaurko gu
reak erabil genitzake. Saduzearrak gaurko nazionalista moderatuak lirateke. Mu
gimendu populistak eta mesianikoak, nazionalista erradikalak eta, kasu batzuetan,
armatuak. Eta fariseuak? Euskaltzaleak, agian; hau da, euskararen mugimendua
politikatik kanpo (politikaren gainetik, hobeto esanda) kokatu nahi dutenak. Ho
rrela, Pauloren jarrera hobeto uler daiteke. Judua, oso judua zen, baina ez zen
nazionalista eta, askoz gutxiago, erradikala. Eta hiritar erromatarra izanik, bakea
zen, Augustoren bakea, haren horizontea (baita ostadarra ere).
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ordea, espiritu erlijiosoa berpiztu nahi zuten. Berpizte
horren lehenengo baldintza erlijioa politikatik banan
tzea zen.
Baina fariseuen etsai minenak «mesianikoak» zi
ren. Izan ere, mugimendu mesianikoek, politika eta
erlijioa berdintzeaz gain, indarkeria erabiltzeko joera
ere bazuten. Pauloren (eta Jesusen) garaian indarkeria
eta erreboltaren mehatxua airean zebilen. Ez dakigu
zehatz-mehatz nolakoak ziren Jerusalemgo lehenengo
kristauak, baina itxura mesianikoa zutela suposa liteke.5
Ez da harritzekoa, bada, mugimendu mesianikoak go
rrotatzen zituen Paulok judu mesianiko haiek gorrotatu
eta jazarri izana.
Beste aldetik, Paulo diasporako judua zen, hiritar
erromatarra eta kultura helenistikoaz jantzia. Judu uni
bertsalista zen, bada. Haren ikuspegia inperio erromatarra
bezain zabala eta unibertsala zen. Hori dela eta, fariseu
izatekotan, judaismoa unibertsalista bultzatzen zutene
tako bat izan zitekeen.
Aurreko arrazoi guztiek Jesus historikoaren jarrai
tzaileak gorrotatzera zeramaten. Lehenengo kristauek
Paulok gorrotatzen zuen guztia adierazten zuten: mesiani
koak ziren, politikarekin nahastuta zeuden, eta, batez ere,
juduzale itxiak ziren.

5

Jesus historikoak eta apostoluek ez zuten ezer berririk asmatu, bestela berrikuntza
horiek ezagutuko genituzke. Paulok, ordea, zerbait berria sortu zuen. Horregatik,
Paulo ezagutzen dugu eta Jesus historikoa guztiz ezezaguna da. Errepikatzen dute
nak historiaren korronteak irensten ditu.
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13
Baina Damaskorako bidean Jesus Piztua agertu zitzaion.
Piztua ez zen Jesus historikoa eta haren mezua ez zen Jesus
historikoarena. Piztuak iragartzen zuen salbazioa uni
bertsala zen, leku eta denbora guztietako gizon-emakume
guztiak salbatzera etorri baitzen.
Hori izan zen Damaskorako bidean jaso zuen Es
pirituaren argia. Eta Espirituaren argiak ebazpena auzian
bertan zegoela erakutsi zion. Bilatzen ari zen erlijio uni
bertsala eta baketsua gorrotatzen zuen Jesus mesianiko
hartan aurkitzen zen! Espirituaren argiarekin beste era ba
tez ikusi zuen Jesus mesianiko hura. Piztuaren argiz, Jesus
erlijio unibertsal eta baketsu baten Jainko berria zela ikusi
zuen. Ordura arte mespretxatzen zuen gurutziltzatu hura
erlijio unibertsal, espiritual (botere politikotik aske) eta
baketsua (Augustoren garaiari zegokienez) sortzeko eus
karria izango zen.
Politikaren nagusikeria, mesianismoa eta indarkeria
gainditzeko, gurutziltzatu hura oso egokia zela konturatu
zen Paulo. Baina goitik behera eta atzekoz aurrera eralda
tu beharko zuen gizajo hura –gurutziltzatua– bere asmoa
lortzeko. Eta hori egin zuen. Handik aurrera, Paulori es
ker, Gurutziltzatu hura letra larriz idatziko zen beti.
Ez dakigu zehatz-mehatz nolakoa izan zen Paulok
jaso zuen «goiargia», baina zantzu guztiek berehalako
gogo-aldaketa izan zela iradokitzen dute. Berehalakoa eta
sutsua, Pauloren fede berria beroa eta gartsua baitzen.
Paulo erlijio sortzaile handien leinuari dagokio. Ez
da Buda edo Mahoma baino gutxiago. Bere konbertsioak
erakusten duenez, sen erlijioso handiz jantzia zegoen.
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Ez dakigu, oraindik, zertan datzan sen erlijioso hori.
Arrazoiaren begiekin ikusita, sen erlijiosoa «haluzinazioekin»
erlazionaturik dagoela dirudi. Haluzinazio horiei, objekti
boak izanik, gogo-aldarte bestelakotuak edo aldatuak deitu
beharko genieke. Gogo-aldarte berezi horietan kontzientzia
ren muga enpirikoak apurtzen eta gainditzen omen dira.

14
Jesus lekuko eta Espiritu Santuak argiturik, erlijio edo
salbazio-historia berri bat (erlijio guztiak salbazio-histo
riak dira) asmatu zuen. Kristauak ez izan arren, guztiok
ezagutzen dugu salbazio-historia hori. Badaezpada ere,
historia horren hiru puntu nagusiak gogoratuko ditugu.
Jesu Kristo agertu baino lehen gizon-emakume guz
tiak bekatuan murgilduta zeuden.
Jainkoa errukitu zen eta bere Semea bidali zuen jen
dea bekatutik askatzeko. Salbatzeko era harrigarria izan
zen, halere. Jainkoaren semea gizon bihurtu eta gurutze
batean iltzatua izan zen gizon-emakumeak bekatuaren
legetik askatzeko. Jainko Aitak Gurutziltzatua piztu egin
zuen. Jesus Piztuarekin batera, bekatutik askatuta, fede
dun guztiak ere piztuko dira.
Ezagunak dira kristautasunaren hiru zutabe horiek.
Eskema ere ezaguna da, erlijio orori dagokio eta. Erlijioek
«bekatu-egoera» jakin batetik salbatzen dute. Eta erlijio
bakoitzaren berezitasuna bekatu-egoera horren defini
zio eta deskribapenarekin lotuta dago. Kristautasunean
bekatu-egoeraren deskribapenak Jainko Aita ezagutzera
eramango gaitu.
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Erlijio baten beste berezitasuna Jainko salbatzai
leari atxikirik dago. Kristautasunean, gizon-emakumeak
salbatzeko, gurutze batean iltzaturik bukatuko duena
Jainkoaren Semea izango da.
Piztuarekin batera Jainkoaren Espiritua –Espiritu
Santua, alegia– agertu eta zabaldu zen fededunen artean.
Espiritu Santua esnatzen eta pizten duen espiritua da.
Espiritu askatzailea da (eta mundu zaharra goitik behera
aldatuko du). Hirutasun Santuaren kiderik sotilena da,
baina baita zoliena ere (akatsak eta hanka-sartzeak ere
baditu, baina oso abila da okerrak eta makurrak zuzen
tzen).

15
«Izan zaitez ikusi duzunaren eta aurrera agertuko dizudanaren zerbitzari eta lekukoa». Hori da Paulok jaso zuen
Jesusen agindua. Zeren lekuko? Jesus Piztuaren lekuko,
hain zuzen. Ez zen zeregin makala Jesus Piztuaren miste
rioa argitzea, baina ondo bete zuen.
Gaur, Paulok bere lana egin ondoren, berak esaten
duena arrunta eta ia agerikoa iruditzen zaigu. Berak as
matutako salbazio-historia –nola bidali zuen Jainko Aitak
semea mundura gizon-emakumeak salbatzera, nola guru
tziltzatu zuten, nola piztu zuen Aitak eta nola bidali zuen,
azkenean, Espiritu Santua Eliza sortzeko– haur kristauek
ere ezagutzen dute.
Paulok asmatutako historia zuzena eta argia zen.
Beste kontakizun mitologikoak askoz korapilatsu eta
ilunagoak dira. Hiru pertsona bakarrik: Aita, Semea eta
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Espiritu Santua. Itxuraz Jainkozko Hirutasun hark ez
zuen inolako sekreturik ezkutatzen.6
Halere, hiru pertsona haiek asmatzea eta haien ar
teko erlazioak zehaztea ez zen batere erraza izan. Argia eta
zuzena da Paulok asmatutako salbazio-historia, baina je
nio erlijioso batek baino ezin zuen halako historia asmatu.

16
Eta hezur-haragizko Jesus historikoa? Piztuaren argiak
erabat ezabatzen du Pauloren idatzietan. Inoiz ez da ager
tzen Jesus historikoa Pauloren idatzietan. Inoiz ez! Azken
afariaren kontakizuna agertzen da, baina gertaera horren
iturria ez da historikoa –hau da, apostoluek edo Jesusen
lagunak kontatutakoa–. Informazio-iturria mistikoa zen,
Jesus Piztuak kontatu baitzion. Beste leku guztietan ager
tzen duena salbazio-historia baten arketipoa da. Inoiz ez
da agertzen Jesus historikoari buruzko zertzeladarik. Non
jaio zen, nola bizi zen, zer egin zuen, zer irakatsi zuen eta
halako galderak erantzunik gabe geratzen dira Pauloren
idatzietan.
Paulok ez du ezkutatzen berarengan Jesusek sortzen
dituen atxikimendua eta amodioa. Amorante espirituala
da, halere; maitalearen hezur-haragizko xehetasunak ez
zaizkio batere axola.
Hainbeste espiritualismo susmagarria da. Are gehia
go Ebanjelioen garrantzia eta arrakasta ezagutu ondoren.
6

Artean ez zen Hirutasunean agertzen Lukasek asmatu eta hainbeste buruhauste
ekarriko zuen Ama Birjina. Artean, galdera labainei erantzun beharrik gabe, umeei
kontatu zekiekeen salbazio-historia.
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Isiltze erradikal hori gorputzaren mespretxuarekin lotzen
dute batzuek. Baliteke; baina ebanjelariek ere gorputzaren
mespretxu hori adierazten dute, eta istorio ederrak asmatu
zituzten Jesus historikoari buruz. Haren esaera edo atso
titz moral bat ere ez du Paulok aipatzen. Mutua ote zen
Jesus historikoa?
Isiltze hori askoz susmagarriagoa da, Paulok Jesus
historikoari buruz bi informazio-iturri zituela kontuan
hartuz gero. Juduen bidez galilearraren dizipuluen kontra
ari zenean; eta, konbertsio ondoren, apostoluen eta Jesu
sen lagunen bidez. Informazio ugaria zuen, bada. Ez al ze
goen datu-bilketa hartan gogoratzea merezi zuen ekintza
edo esaldi bat ere?
Ez dakigu zerk eraman zuen Jesus historikoaren his
toria arbuiatzera, baina oso arrazoi larria izan behar zuen.
Jesus historikoaren bizitzak sekretu lotsagarriren bat ezku
tatzen zuen?
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