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AURKEZPENA

Jesusen jarraitzailetzat zituzten beren buruak, beste ezeren aurretik, le-
hen aldiko kristauek. Jesusengan sinesteak haren “bidetik” ibiltzea
esan nahi zuen, haren urratsei jarraitzea. Hebertarrei gutuna bezala eza-
gutzen den antzinako idazki kristau batek dioenez, bide berri eta bi-
zia da Jesusena. Ez da Israel herriak antzinatean egin zuen bidea; “Je-
susek bereziki guretzat irekitakotako” bide berria da (Hb 10,20).
Bizitza osoan zehar, urratsez urrats egin ohi den ibilbidea da kris-

tauen bide hau. Xumea eta laua dirudi batzuetan, gogorra eta neketsua
beste zenbaitetan. Ziurtasun eta gozamen uneak bizi ohi dira bide-zati
batzuetan, baina baita neke eta adore falta ere beste hainbatetan. Era-
bakiak hartzea, eragozpenak gainditzea, ibilbide okerrak uztea, aukera
berriak aurkitzea, urratsak ematea esan nahi du Jesusen urratsei jarraituz
ibiltzeak. Ibilbide horretako osagaiak dira horiek guztiak. “Jesusi so”
saiatu ziren bide hori egiten lehen kristau haiek, ba baitzekiten bera ba-
karrik dela “geure fedearen iturburu eta betetzailea” (Hb 12,2).
Gaur askok bizi dutenaren arabera, kristautasunak ez ditu, tamalez,

Jesusen “jarraitzaileak” eragiten, “erlijio bateko kideak” baizik. Ez ditu,
bere egitasmoarekin bat eginik, Jainkoaren Erreinuari bideak zabaltzen
ahalegintzen diren ikasleak sortarazten, beren erlijio-betebeharrak ho-
beto edo okerrago gauzatzen dituzten erlijio bateko kide soilak baitira
asko eta asko. Hasierako kristau bizipen jatorrizkoena eta erakargarriena
inoiz ez ezagutzeko arriskuan bizi dira horietako ugari: Jesusek zabaldu
zuen bidetik ibiltzea zer den ezagutu gabe bizitzeko arriskuan, alegia.
Gehien bat kidez osaturik dauden elkarteak izateari utzi eta Jesusen

“ikasle” eta “jarraitzaile” direnez osatutakoak moldatzera dei egiten ari
zaigu Elizaren zaharberritzea. Ezinbesteko dugu hori haren egitasmoa-
rekin bat eginago bizitzen ikasteko, baita ebanjelioari beti leial izan ez
zaion iraganaren morroi izateari uzteko ere, eta bihotz-berritzera egiten
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digun deia entzutea eragotzi diezaguketen morrontza eta beldurretatik
askeago izateko ere.
Elizak ez du, une hauetan, egungo munduak ezartzen dizkion erron-

kei aurre egiteko adore espiritualik. Asko dira, zalantzarik gabe, kas-
karkeria espiritual hau argi dezaketen faktoreak, bai bere barruan eta
baita kanpoaldean ere; halere, Jesukristorekiko bizitza-loturarik eza izan
daiteke arrazoirik nagusiena. Kristau askok ez du, ikasleek barne-lotura
bizitik jarraitzen diotenean, Jesusengan gordetzen den indar eragilea
ezagutzen. Kristau elkarte askok eta askok ez du, Jesus pertsonak eta
ebanjelioek beren bizitzaren gune nagusia osatuko balute, bere barne-
egituran gertatuko litzatekeen eraldaketa sumatzen.
Erreakzionatzeko unea da hau. Jesusen gertaera sinestedunen biho-

tzean eta kristau elkarteen bizigune nagusienean txertatzen ahalegin-
tzeko ordua iritsi zaigu. Haren aurpegira begira egon behar dugu so,
haren bizitza konkretuarekin egin behar dugu bat, hari barnetik era-
giten dion Espiritu eragilea hartu behar dugu, heriotzaraino eraman
zuen Jainkoaren erregetzarekiko bere erabateko eskaintzari jarraitu eta
bere berpizkundeak eralda gaitzan saiatu.
Errepika-gaitza den aparteko garrantzia dute lau ebanjelioek Jesusen

jarraitzaileentzat. Ez dira Jesusi buruz irakaspen akademikoak propo-
satzen dituzten liburu didaktikoak. Ezta haren ibilbide historikoaz be-
rri emateko idatzi ziren biografiak ere. Lehen belaunaldi kristauek fe-
dez eta maitasunez gogoratzen zuten Jesusengana gerturatzen gaituzten
kontakizunak dira. Harekiko erakarpena sumatu eta jarraitu zioten le-
henengo haiengan eragin zuen zirrararen berri aurkitzen dugu, ezer
baino lehen, bertan. Jarraituko dioten ikasle berriak sortarazteko ida-
tzitako liburuak dira.
Hori dela eta, aldaketa-prozesu batera, Jesusi jarraitzera eta bere egi-

tasmoarekin bat egitera eragiten digute ebanjelioek. Bihotz berri-
tzeko kontakizunak dira, eta jarrera horrekin irakurri, aldarrikatu, eta
hausnartu behar dira, baita sinestun bakoitzaren bihotzean eta kristau

6



elkarte guztien barnean gorde beharrekoak ere. Elkarte batek bere eral-
daketarako duen indarrik eragingarriena izatera iristen da, orduan,
ebanjelioak elkarrekin irakurri eta entzutea. Jesusi buruzko kontaki-
zunarekiko harreman bizi horretan bere bizitzeko era berregiteko eta
Jainkoaren erregetzaren egitasmoari bide berriak zabaltzeko argia eta
indarra jasotzen ditugu horrela.
Jesusek irekitako bidea darama izenburu bezala argitalpen honek eta

lau liburukiz osatua dago: Mateoren, Markosen, Lukasen eta Joanen
ebanjelioei eskainia bakoitza. Jesusek irekitako bidera sarrera erraztea
du sailak helburu, gure fedea haren pertsonaren jarraipenera bilduz.
Ebanjelari bakoitzak bildu eta eskainitako Jesusen kontakizunera ger-
turatze bat proposatzen da liburu bakoitzean.
Ebanjelariak berak diseinatutako ibilbideari jarraitzen zaio ebanje-

lio bakoitzaren inguruan egiten diren iruzkinetan, kristau elkarteak
igandetan eukaristia ospatzera biltzen direnerako Elizak proposatzen di-
tuen pasarteei arreta berezia eskainiz beti. Pasarte bakoitza aztertzera-
koan ebanjelioko testua eskaintzen da lehenik eta bost iruzkinek ja-
rraitzen diote horri, zeinetan Jesusen kontakizunean sakontzeko
proposamenak egiten diren.
Irakurlea jabetuko denez, ikuspuntu nagusi batzuetan oinarrituz bu-

ruturik daude iruzkinak: Jesusek aldarrikatu eta guziontzat bizi eta
erruki iturri agortezin den Jainkoaren Berri Ona azpimarratzen da; hari
jarraitzeko bideak iradokitzen dira, bere jarrerak eta biziera gaurko eran
errepikatuz; haren Espiritua hartuz kristau elkarteen eraberritzea era-
gitera bideratutako proposamenak eskaintzen dira ondoren; gaur
egungo gizartearen erdian Jainkoaren erreinuaren egitasmoa gauzatzera
bultzatzen gaituzten bere dei konkretuak gogoratzen zaizkigu; eta
egungo krisi eta ziurgabetasun garai hauetan Kristo berpiztuaren itxa-
ropenean txertaturik bizitzera egiten zaigu gonbita1.
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Arnas eta indar berri baten hain behar handian aurkitzen diren kris-
tau elkarteak izan ditut begi aurrean orrialde hauek idazterakoan;
baita Jesusek fede berri bat biztu arazi diezaieketen hainbeste eta hain-
beste fededun xume ere. Aldi berean, gainera, norabiderik gabeko bi-
zitza bateko labirintoan galdurik edo bizitzaren misterio nagusira ire-
kitzea nekeza egiten duen existentzia maila batean kokaturik daudelako,
Jainkoaganako biderik gabe bizi direnei ere eskaini nahi izan diet Je-
susen ebanjelioa. Ba baitakit Jesus izan daitekeela horientzat ere berri
on onena.
Jesusen Berri Ona gure garaiko gizon-emakumeentzako berresku-

ratzeko nire gogotik sortu da liburu hau. Ez dut inor gaitzesteko jaso
ebanjelizatzaile izateko bokazioa; askapenerako bideak erakusteko bai,
ordea. Ez dut mundua gaitzesteko deia jaso Jesusengandik, bai, aldiz,
itxaropena sortarazteko. Ez nau hil-zorian dagoen sua itzaltzera bidali,
ernaldu nahian dabilen fedea piztera baizik.

8



LUKASEN EBANJELIOA

Lukasen ebanjelioa da, zalantzarik gabe, erakargarriena. Lehendabizi
irakurri beharko genukeena, Jainkoak «galdua zegoena bilatzera eta sal-
batzera» bidali duen Jesus pozez ezagutzeko. Ulerterrazena ere bera da,
Jesusen mezua behartsuen babesle, gaixoen sendagile eta bekatarien la-
gun ageri den Jainko errukitsuaren albiste on gisa jasotzeko orduan.
Ez dakigu ziur egilearen izena. Pauloren lankide izan zen Lukas ize-

neko mediku kristau bat hartzen da, tradizioz, egiletzat. Palestinatik
kanpo idatzi zen; agian Erroman, 80 eta 90 urteen inguruan. Kultura
grekoko irakurleei zuzentzen zaie egilea. Ez dirudi zehaztasunez ezagutu
dezakegun inolako elkarteri zuzendua denik idazlana. Egileak Teofilo
izeneko kristau bati eskaintzen dio liburua, paganismotik datozen
kristauen artean zabal dezan.
Lukas da, nolabaiteko ordenaz halako «salbamen-historia» moduko

bat kontatzen duen lehen idazle kristaua. Bi zatitan banatzen du lana.
Lehen zatia Ebanjelioak osatzen du eta Jesus da horren ardatza. Haur-
tzaroa kontatu ondoren, Jesusek Galileatik Jerusalemera egindako ibil-
bidea kontatzen du: bertan burutzen da guztia: Jesusen gurutziltzatze,
piztuera eta zerura igotzea. Bigarren zatiak Apostoluen Eginak du izena
eta lehen Eliza du ardatz. Ebanjelioan agertzen denaren alderantzizko
norabidea nabarmentzen da idazlan honetan; Jerusalemen hasten da
igokundeaz eta Jesusen ikasleen lehen urratsak kontatzen dira ondoren:
nola haren lekuko izan ziren «Jerusalemen, Judea osoan, Samarian eta
lurraren bazterreraino».
• Lukasen ebanjelioa «pozaren ebanjelioa» da. Jesusi pozez harrera

egiteko gonbita egiten zaigu bere orrialdeetan zehar. Ez dugu haren
bidera beldurrez, kezkaz edo errezeloz atera behar, alaitasunez eta kon-
fiantzaz baizik. Maria izan zen gonbita hori entzun zuen lehena:
«Agur, Jainkoaren gogoko hori! Jauna zurekin» (1,28). Jaio aurretik,
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amaren sabeletik bertatik poz mesianikoa zabaltzen aurkezten digu Je-
sus Lukasek (1,44). Poz handia sortarazten du Belenen haren jaiotzak:
«Ez beldurtu! Hara, berrion pozgarria dakarkizuet, bai zuentzat, bai
herri osoarentzat ere: Salbatzailea, hau da, Mesias Jauna, jaio zaizue
gaur Dabiden herrian» (2,10-11).
Doan lekura doala, alaitasuna zabalduz aurkezten du Jesus Lukasek

geroago. Galileako herrixketan egindako sendaketek alaitasuna eta
Jainkoaren goresmena pizten dute: Jesus iristean, «Jainkoa bere herria
salbatzera etorri dela» (7,16) sumatzen du jendeak. Paraboletan, be-
katari bat onbideratzean Jainkoak bizi duen pozaz hitz egiten die Je-
susek (15,7.10.32). Jerusalemen sartzean, «ikasle guztiak multzoan, po-
zez beterik, Jainkoa ozenki goresten hasi ziren» (19,37). Jesus zerura
igotzean, ikasleak Jerusalemera itzuli ziren «poz-pozik» eta «etengabe
tenpluan egon ohi ziren Jainkoa goresten» (24,53). Jesus gure bizitza
pozez eta esker onez bete dezakeen norbait on eta berri gisa ezagutzen
lagunduko digu Lukasen ebanjelio honek.
• Jainkoak Jesusengan eskaintzen digun salbamenaren albiste han-

dia dago alaitasun horren jatorrian. Lukasek, horregatik, Salbatzaile
moduan aurkezten digu Jesus. Horrela iragartzen du Jaunaren ainge-
ruak haren jaiotza: «Salbatzailea, hau da, Mesias Jauna, jaio zaizue gaur
Dabiden herrian» (2,11). «Orain bai, Jauna, zeuk hitzeman bezala, utz
diezaiokezu zeure morroi honi bakean hiltzen! Ikusi dute nire begiok
zure Salbatzailea» (2,29-30), abestu zuen Simeonek Jesus besoetan
hartu zuenean. Jesusengan ikus, uki, senti eta antzeman dezakegu
Jainkoaren salbamena. Jendea bekatutik (7,50), deabruagandik (8,36),
heriotzatik (8,50) «salbatzen» aurkezten digu Jesus Lukasek. Lukasek
dioskunez, «galdua zegoena bilatzera eta salbatzera etorri da» (19,10).
«Salbamenaren oraina» Jesus dela azpimarratzen du ebanjelio honek.

Kristorengan Jainkoa bere salbamena eskaintzen ari zaigu gaur, orain-
txe bertan, beti: «Salbatzailea, hau da, Mesias Jauna, jaio zaizue gaur
Dabiden herrian» (2,11). «Gaur iritsi da salbamena etxe honetara»
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(19,10), dio Jesusek Zakeoren etxean. «Gaur nirekin izango zara pa-
radisuan» (23,43) agindu zion lapur onari gurutzean. Jesusi, Kristori,
harrera egitera gonbidatzen gaitu Lukasen ebanjelioak: bera da gure bi-
zitzetara, alferrik galtzen ari garena salbatzera datorrena; gugan hiltzen
ari dena berpiztera; gaixo dagoena sendatzera; mendean gaituen be-
katutik askatzera. Jesusi jarraitzea salbamen-bizipen moduan hartzen
irakatsiko digu kontakizun honek.
• Jainkoaren errukiaren emaitza da Lukasek iragartzen duen salbamen

hori. Jesusengan agertzen dira Jainkoaren onberatasuna, barkamena eta
dohaina. Zakariasen kantikan iragarria zetorren jada «gure Jainkoaren
barru errukitsuari esker, goiz-argia agertuko zaigula zeru goitik, ilun-
perik beltzenean daudenei argi egitera, gure pausoak bake-bidetik zu-
zentzera» (1,78-79). Hainbat eratara azaltzen den Jainkoaren errukia
agertzen du Jesusen jardunbide osoak.
Bekatariei eskaintzen dien barkamenean lehenik. Parabolako «aita»

bezalakoa da Jesus: seme/alaba galduak onartzen ditu eta jai-otorduak
egiten haiekin; «artzaina» bezalakoa: ardi galduak bilatzen ditu eta, aur-
kitzean, jai egiten du lagunekin; «emakume gajoa» bezalakoa: galdu
duen txanpontxoa bilatu eta aurkitzen duenean, auzokideekin ospatzen
du (15,1-32). Lukasengan aurkituko ditugu Jesusek barkamena es-
kaintzen duen bi pasarte ahaztezinok: emagaldu batena (7,36-50) eta
Zakeo, zergalariarena (19,1-10). Hiltzen ikusiko dugu, bera gurutzera
iltzatzen ari zirenentzako barkamena eskatuz: «Aita, barka iezaiezu, ez
baitakite zer ari diren» (23,34).
Jainkoaren errukia agertzen da Jesusek burutzen dituen sendatze-

ekintzetan ere: Jainko-ahalmenaren agerpen gisa baino gehiago, haren
errukiaren keinu modura aurkezten ditu Lukasek (17,11-19). Sama-
riar onaren antzekoa da Jesus: bidean doala norbait lurrean eroria
ikusten badu, «errukitu» eta hurreratu egiten zaio eta, kupiturik, zau-
riak sendatzen dizkio (10,33-37). Barkamena eta sendatzea Jesusengan
haragi hartu duen Jainkoaren onberatasunaren opari modura hartzera

11



gonbidatzen gaitu Lukasen kontakizun honek. Gure buruak galduta
edo bekatari ikusten ditugunean, itxaropena Jesusengan jartzeko deia
entzungo dugu orriotan.
• Lukasen ebanjelioaren arabera, Espirituaren indarrez iristen zaigu

Jainkoaren salbamena. Jesus da «Jainkoaren Espirituaren eramailea».
Haren bidez munduratzen da bizia ematen duen Espiritu Santua.
Joan Bataiatzailea «amaren sabeletik bertatik Espiritu Santuaz beteko
du Jainkoak» (1,15). Jesus bera ere Espiritu Santu horren egitez sortuko
da Maria Birjinagandik. Hala iragarri zitzaion Mariari: «Espiritu San-
tua etorriko da zuregana eta Goi-goikoaren indarrak hodeiak bezala es-
taliko zaitu; horregatik, zuregandik jaioko dena santua izango da eta
Jainkoaren Seme deituko diote» (1,35). Munduaren Salbatzailea ez da
munduan elkar maite duten senar-emazteen maitasunaren fruitu mo-
dura ageri, Jainkoak gizakioi digun maitasunaren fruitu bezala baizik.
Espiritu hori bera da, bataiatu ondoren otoitzean zegoen bitartean, «gai-
nera jaitsi zitzaiona» (3.22).
Espiritu horrek eramango du «basamortuan barrena» (4,1,) eta gi-

datuko du bere «indarrez» Galileako bideetatik zehar (4,14). Espiritu
berak gantzututa, behartsuei, zapalduei eta dohakabeei askapenaren be-
rri ona hots eginez biziko da (4,7-20). «Espiritu Santuak pozez bete-
rik» (10,21), Jainkoari eskerrak ematen dizkio, txikiei agertzen zaielako.
«Jainkoak Espiritu Santuaz eta indarrez gantzutu zuen, eta hark on egi-
ten eta deabruaren menpe zeuden guztiak sendatzen igaro zuen bere bi-
zitza, Jainkoa berekin baitzuen» (Apostoluen Eginak 10,38). Ikasleei
ere Espiritu Santu hori agintzen die Jesusek; berak «adieraziko» (12,12)
die zer komeni den esatea eta lagunduko die beren egitekoa betetzen
(24,49). Jesusen, Kristo berpiztuaren, Espiritu horren esaneko izatera
gonbidatzen gaitu Lukasen ebanjelioak. Espiritu horretatik abiatuz erai-
kitzen da kristau-elkartea bera ere. Ebanjelioa Espiritua zabalduz hots
egiten da. Haren Espiritua munduan txertatuz, zabaltzen zaizkio ateak
Jainkoaren erregetzari. Ez dezagun hori guztia ahaztu.
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• «Behartsuen ebanjelioa» dugu Lukasena. Programa osoa aurkeztuz
bezala, garrantzi handiko bi pasartek prestatzen dute Jesusi buruzko
adierazpena. Lehenik, Jainko iraultzaile bat –Jesusek hots egiten duen
Erregetzako Jainkoa– aldarrikatzen du Mariaren kantikak: «ahaltsuak
goi-postuetatik bota eta ezerezak gora jaso; ondasunez bete… gose zeu-
denak eta esku hutsik bidali aberatsak» egiten duen Jainkoa (1,52-53).
Ondoren, Jesusek Nazareteko sinagogan bere buruari egokitzen dion
Isaiasen pasarte hark markatzen duen programa: «Jaunaren Izpiritua
nire gainean dago, berak nau bidali… behartsuei berriona adieraztera»
(4,18).
Hori horrela, «burua non ezarri» ez duen (9,58) profeta behartsua da

Jesus. Aberatsak ohartarazten dituen profeta: «Ezin zaitezkete Jainko-
aren eta diruaren morroi izan» (16,13). Aberatsen erruki falta eta bu-
rugabekeria bi parabola ahaztezinetan larrutzen dituena: Lazaro be-
hartsuaren eta aberats bihozgabearena, bata (16,19-31) eta aberats
burugabearena, bestea (12,16-21). «Inor ez daitekeela izan haren ikasle,
dituen guztiei uko egiten ez badie» (14,33), erakutsiko digu Lukasen
ebanjelioak. Gure ondasunak partekatuz jarraitu behar zaiola Jesusi,
azalduko digu bere ondasunak banatzen dituen Zakeoren pasarteak
(19,8). Kontsumo-gizarte honetan modu osasuntsuan bizitzen ikasiko
dugu Lukasen ebanjelioa aztertuz, hau da, diruaren morroi bihurtu
gabe, ongizatearen desiotan itsutu gabe, besteekin elkartasun handia-
goz bizitzen ikasiz, gure ondasunak premia handiena dutenekin par-
tekatuz.
• «Otoitzaren ebanjelioa» dugu Lukasena. Barnetik bizi den pertsona

dugu hor aurkezten zaigun Jesus: Aitari otoitzean, Espirituari zabalik,
Jainkoari eskerrak ematen eta Aita goresten. Otoitzean, Aitarekin ha-
rremanetan ageri zaigu Jesus une garrantzitsu eta erabakigarrietan:
Jordango bataiokoan (3,21); Hamabiak aukeratzean (6,12); ikasleei
«Zuek, nor naizela diozue?» galdetu aurrean (9,20); Gure Aita izeneko
otoitza irakasterakoan (11,1); antzaldaketakoan (9,28-29). Jesusek
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Jainkoa goresten du, txikiei agertzen zaielako (10,21-22); Pedroren
alde eskatzen du, fedea ahuldu ez dakion (22,31-32); otoitz egiten du
Getsemanin, Aitaren borondatea bete zedila onartzerakoan (22,39-
45); gurutzean otoitz egiten du, bere borreroentzat barkamena eska-
tuz (23,46); hil ere, bere bizia uste osoz Aitaren eskuetan jarriz hilko
da (23,46). Otoitzean oinarritua ageri zaigu Jesusen bizitza osoa;
otoitza du elikagai.
Nekatu gabe otoitz egiteko aholkatzen du, gainera, beti Jesusek.

Otoitzari buruzko katekesia gogoragarriak aurkituko ditugu Lukasen
ebanjelioan: ezorduetako lagunaren parabola (11,5-13); epailearen eta
alargunaren parabola (18,1-8); fariseuaren eta zergalariaren parabola
(18,9-14). Ikasleek erne eta otoitzean bizi behar dute, «gertatuko diren
guztiei ihes egiteko… kemena izan» dezaten (21,34-36). Ez da ahaztu
behar «haurtzaroko ebanjelioak» duen liturgia- eta festa-kutsua ere,
dena gorespen- eta bedeinkapen-kantuz betea (Aintza,Magnificat, Be-
nedictus,Nunc dimittis). Otoitza, barne-bizitza, Jainkoarekiko harreman
zintzoa hobeto zaintzen ikasiko dugu Lukasen ebanjelioa irakurriz.
• Jainkoaren salbamena eta errukia hots egiten ditu Lukasek. Ez ditu

ezkutatzen, ordea, Jesusen salbamena onartzeak eta hari jarraitzeak da-
kartzan eskakizunak. Hori horrela, ebanjelio honetan kontraste arras
handiak ageri zaizkigu: Jainkoaren ‘albiste onari’ jarrera egokiz edo de-
segokiz erantzun diezaiokegu. Jesus «eztabaida sortuko duen seinalea»
da eta «israeldar batzuentzat erorbide eta besteentzat altxa-bide izateko
ezarria dago» (2,34). Lau zoriontasun (6,20-23) eta lau madarikazio
(6,24-26) dakartza hori adieraziz; Simon fariseuaren eta emakume be-
katariaren jokaera hain kontrajarriak (7,36-50); lapur onaren eta txa-
rraren erreakzio hain desberdinak (23,39-43); fariseuaren eta zergala-
riaren otoitzen arteko kontrastea (18,9-14), nahiz Lazaro behartsuaren
eta aberats bihozgabearen artekoa (16,19-31).
Beste ebanjelariek baino gehiago azpimarratzen du Lukasek Jesusi ja-

rraitzeak eskatzen duen erabatekotasuna. «Atzera begiratu» gabe jarraitu
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behar zaio Jesusi (9,62); geure buruari uko egin eta «eguneroko» gu-
rutzea hartu behar da (9,23); «dena utzirik» jarraitu behar zaio (5,11),
norberak «dituen guztiei uko eginez» (14,33). Jainkoaren onberata-
sunaren ebanjelioan, hortaz, ez dugu bihotz-berritzeko ahaleginetik
salbuetsiko gaituen lasaigarririk aurkituko. Alderantziz, Jesusengan
agertu den Jainkoaren maitasuna pentsa genezakeen zorrotz eta era-
batekoena da.
• Lukasen ebanjelioak arreta berezia eskaintzen dio emakumeari.

Idazlan honetan aparteko indarra duten emakumezkoak ageri dira: Ma-
ria, Jesusen ama; Isabel, Ana, Naingo alarguna, Simonen etxeko ema-
kume bekataria, Jesusen adiskide Marta eta Maria, Maria Magdalakoa,
Jesusen ama goraipatzen duen emakume izengabea… Jesus gaixorik
dauden emakumeak sendatzen erakusteko arreta berezia jartzen du Lu-
kasek (Simonen amaginarreba, odol-jario zuen emakumea, konkortuta
zegoen adineko andrea, «zazpi deabru» atera zizkion (8,2) Magdalako
Maria). Emakume bekatariari (7,36-50) erakusten dion erruki eta sa-
murtasun berezia ere nabarmentzen ditu, era berean; edo Naingo alar-
gunari (7,11-17), eta gurutzera zihoala, bidera negarrez atera zitzaiz-
kion emakumeei (23,27-31) agertu zien bihozberatasuna.
Jesusen «jarraitzaile» dira emakumeak eta Hamabiekin batera doaz

bideetan zehar; Maria Magdalakoa, Joana, Kusaren emaztea, Susana
«eta beste asko. Guztiok beren ondasunez laguntzen zioten» (8,1-3). Gi-
zonezkoek Jesus bakarrik uzten dutenean ere, emakumeek zintzo ja-
rraituko diote, gurutzearen ondoan, azkenera arte (24,49). Emakumeak
dira lehenak Jesusen piztuera adierazten (24,22). Lukasen ebanjelioa
lagungarri izango dugu emakumeari Jesusek begiratzen zion bezala be-
giratzen ikasteko, bai haien duintasuna zaintzeko, bai eta elkartean da-
gokien lekua betearazteko ere.
• Lukasen ebanjelioko protagonista ez da pertsonaia historiko huts

bat. Jesusen jarraitzaileen elkartean bizirik jarraitzen duen Jaun ber-
piztua da. Horrela aurkeztua dator hasieratik: «Salbatzailea, hau da,
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Mesias jauna, jaio zaizue gaur» (2,11). Naingo gertakaritik aurrera be-
reziki, Lukasek ‘Jauna’ deitzen dio etengabean.
Era horretara, Jainkoak berpiztu egin duelako, bizirik dagoen baten

Berri Ona irakurtzen ari garela gogorarazi nahi digu Lukasek. Aipatzen
dituen hitzek ez dute hildako maisu baten testamentua osatzen; une ho-
netan bertan betiko bizitzako hitzez mintzo zaigun baten hitz biziak
dira. Kontatzen dizkigun eginak ez dira joandako baten biografia-
koak; gure bizitzak sendatzen eta salbatzen jarraitzen duen pertsona ba-
ten keinu salbagarriak dira. Gaur eta guretzat idatzitako zerbait bezala
irakurri behar dugu Lukasen ebanjelioa, ez iraganeko gertakari-multzo
baten kontakizuna bailitzan.
• Ikuspegi hau guztia kontuan harturik, aparteko garrantzia hartzen

du Jesusek Emausko ikasleekin topo egin zueneko pasarteak (24,13-35).
Kopetilun eta etsita doazen ikasleok ongi islatzen dute gure gaurko ego-
era. Itxuraz, pozez betetako federa eraman zitzakeen guztia dute esku
artean: ezagunak dituzte Israelgo Idazteunak, ebanjelioa ere entzun
dute, gurutzearen berri izan dute eta entzuna dute emakumeek iraga-
rritako pazko-mezua ere. Dena alferrik. Pertsona arteko bizipena falta
zaie: Kristo biziarekin topo egitea benetan. Lukasek bi bide eskaintzen
dizkigu Berpiztuaganako fedea esnarazteko:
– Jesusen Hitza entzun. Emaus aldera doazen bitartean, ikasleak Je-
susez oroitzen dira eta hartaz mintzo. Orduan atera zitzaien, hain
zuzen, Jauna bidera. Jesusi buruz mintzo diren bi edo hiru ikasle
diren lekuan, han dago Jesus bera ere, horretaz jabetu ez arren: ge-
roago aitortuko dute «barrua sutan» zutela (24,32). Jesusen pre-
sentzia hori, Lukasen hitzetan, bidelagun datorren batena da; ez da
aise sumatzen den zerbait (begiak itsu zituzten); presentzia kritikoa
da berea (Jesusek hainbat zuzenketa egin zizkien), bizitzan argi egi-
ten dien presentzia da (irakatsi egin zien); haien artean itxaropena
pizten duen presentzia. Bere idatzia irakurtzean, etsipenak jotako
ikasleek «barrua sutan» senti dezatela da Lukasek nahi duena.
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– Jaunaren afaria. Afaria ere beharrezkoa da Jauna, gure bizibidea
bere hitzez argitzen duena izateaz gain, bere ogiaz janaritzen gai-
tuena ere bera dela onartzera irits gaitezen. Emausera iristean, bi-
daiariak atseden hartzeko geratu zirenean, Jesusekin banatu zuten
afaria eta, haren eskutik ogia hartzean, Jauna zela ezagutu zuten.
Nahikoa da ezagutzea, une batez izango bada ere. Bihotza sutan,
Jerusalemera abiatu ziren, besterik gabe, «bidean gertatua» kon-
tatzera(24,35). Irakurleek Jaun berpiztuarekin topo egin dezatela
eta izandako bizipena besteei konta diezaiegula da Lukasek eska-
tzen diguna.
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POZEZKO IRAGARPENA

Handik sei hilabetera, Jainkoak Gabriel aingerua bidali zuen Naza-
ret zeritzan Galileako herri batera, birjina batengana; birjinak Maria
zuen izena, eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin ezkon-
tzeko hitzemana zegoen. Aingeruak, Mariarenean sarturik, esan zion:

–Agur, Jainkoaren gogoko hori! Jauna zurekin.
Hitz hauek entzutean ikaratu egin zen Maria, eta agur horrek zer

esan nahi ote zuen galdetzen zion bere buruari. Aingeruak esan zion:
–Ez beldurtu, Maria! Jainkoak gogoko zaitu. Hara, haurdun ge-

ratuko zara, semea izango duzu eta Jesus ipiniko diozu izena. Han-
dia izango da, Goi-goikoaren Seme deituko diote, eta bere aita Da-
biden tronua emango dio Jainko Jaunak. Israel herriko errege izango
da betiko, eta beraren erregetzak ez du azkenik izango.

Mariak esan zion aingeruari:
–Baina nola gerta daiteke hori, ez bainaiz gizon batekin bizi?
Aingeruak erantzun zion:
–Espiritu Santua etorriko da zuregana eta Goi-goikoaren indarrak

hodeiak bezala estaliko zaitu; horregatik, zuregandik jaiko dena san-
tua izango da eta Jainkoaren Seme deituko diote. Begira, Elisabet zure
lehengusina ere haurdun gertatu da bere zaharrean eta sei hilabeteko
dago agorra omen zena. Jainkoarentzat ez baita ezer ezinezkorik.

Orduan esan zuen Mariak:
–Hona hemen Jaunaren mirabea. Gerta bekit zuk esan bezala.
Eta aingeruak utzi egin zuen (Lukas, 1,26-38).
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IRAGARPEN HARRIGARRIA

Lukasek oso estu loturik dakartza Jesusen jaiotzaren iragarpena eta Joan
Bataiatzailearena. Gertaera bien arteko kontrastea, halere, biziki ha-
rrigarria da eta baliagarri zaigu Jesusengan giza haragia hartu duen
Jainko-Semearen misterioa argi berriz sumatzeko.
Joanen jaiotzaren iragarpena «Jerusalemen» gertatzen da, hots, he-

rri juduaren politika- eta erlijio-muina den Israelgo hiriburu handian.
Jesusen jaiotzaren iragarpena, berriz, Galileako mendialdeko herri eze-
zagun batean: inolako sonarik ez duen «Nazareten», inork ezer onik ate-
ratzea espero ez duen herrian. Urteak geroago Galileako herri xumeek
Jesusen mezua onartu eta Jainkoaren bihotz ona aldarrikatuko dute. Je-
rusalemek, aldiz, atzera botako du. Txikiak eta deusezak dira beti
Jainkoaren albiste ona ondoen jasotzen eta onartzen dutenak.
Joan Bataiatzailearen iragarpena «tenpluko» gune sakratuan gerta-

tzen da. Jesusena, berriz, «herrixka» bateko etxe apal batean. Jesus ere
jendea bizi, lan egin, gozatu eta sufritzen duen lekura bertaratuko da.
Halakoen artean bizi da, beren nahigabeak arintzen eta Aitaren bar-
kamena eskaintzen. Jainkoa haragi egin da, ez jauretxean irauteko, «gi-
zakien artean bizitzen jartzeko» baizik eta gure bizibidea partekatzeko.
Bataiatzailearen jaiotzaren iragarpena «gizonezko» beneragarri batek

entzun zuen: Zakarias apaizak, handitasunez betetako ospakizun ba-
ten bitartean. Jesusena, berriz, Mariari egin zitzaion, hamabi urte in-
guruko «neskato» bati. Ez da adierazten, ez non zegoenik, ez zertan ari
zenik ere: nori interesa dakioke emakume baten lana? Jesusek, alabaina,
gizon egin zaigun Jainko-Semeak, beste era batera begiratuko die ema-
kumeei: haien duintasuna defendatuko du eta bere ikasleen artean
onartuko ditu.
Bataiatzaileari buruz, azkenik, Zakarias eta Isabelengandik jaioko

dela esaten da, hots, Jainkoak bedeinkatutako bikote antzu batengan-
dik. Jesusi buruz, aldiz, gauza erabat berria iragartzen zaigu. Mesias
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Mariagandik jaioko da, gizonezko batekin harremanik izan ez duen
neska gazte batengandik. Jainkoaren Espiritua egongo da hura mun-
duan agertzearen jatorrian. Horregatik, «Jainkoaren Seme deituko
diote». Munduaren salbatzailea ez da elkar maite duten senar-emazteen
maitasunaren ondorioz jaioko. Jainkoak gizadi osoari dion maitasu-
naren emaitza izango da. Jesus ez da Mariak eta Josek egiten diguten
oparia. Jainkoak egiten digun oparia da.

AGUR: POZTU ZAITEZ

Mariari egindako iragarpenaren kontakizuna gonbidapen bat da, geure
baitan oinarrizko jarrera batzuk esnatzeko: fedea alaitasunez eta kon-
fiantzaz bizitzeko zaindu behar ditugun jarrerak, alegia. Aski dugu ain-
geruaren ahotan jartzen den mezua jarraitzea.
«Agur». Hori da Mariak Jainkoagandik lehendabizi entzuten duen

hitza eta geuk ere entzun beharrekoa. «Agur», poztu zaitez: horixe da
Jainkoak sorkari orori zuzentzen dion lehen hitza. Zalantza eta ilun-
tasun artean, arazoz gainezka ikusten ditugun egunotan poza ez galtzea
da eskatzen zaigun lehengo gauza. Bizitza, alaitasunik gabe, zaildu eta
gogortu egiten da.
«Jauna, zurekin». Egiten zaigun gonbitaren poza ez da nahitaezko ja-

rrera baikorra edota geure buruak engainatzea. Bakarrik ez egotearen
ziurtasunaz bizitzari aurre egiten dionaren baitan sortzen den uste
sendotik jaiotako barne-poza da. Fedetik jaiotako alaitasuna. Jainkoa
gurekin dugu, zaintzen gaitu eta gure ona bilatzen du beti. Kexu izan
gaitezke gauza askotaz, baina ezingo dugu inoiz esan bakarrik gaudela,
ez baita egia. Bakoitzaren barnean, gu garenaren barne-muinean, hor
dago Jainkoa, gure salbatzailea.
«Ez beldurtu». Asko dira gugan piztu litezkeen beldurrak. Etor-

kizunaren, gaixotasunaren edo heriotzaren beldurra. Beldurra diogu
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sufritzeari, bakarrik egoteari, maitatuak ez izateari. Geure kontraesa-
nen eta koherentziarik ezaren beldur izan gaitezke. Beldurra txarra da,
kalte egiten du. Beldurrak ito egiten du bizitza, geldiarazi kemena, oz-
topatu ibiltzea. Konfiantza, segurtasuna eta argia behar ditugu.
«Jainkoak gogoko zaitu». Mariak ez ezik, geuk ere entzuteko hitzak

dira, guztiok bizi eta hiltzen baikara Jainkoaren graziak eta maitasunak
eutsita. Bizitzak bere horretan jarraituko du, bere zailtasun eta kezka
eta guzti. Jainkoagan sinestea ez da eguneroko arazoak konpontzeko
errezeta. Halere, dena beste era batekoa da, Jainkoagan horiei aurre egi-
teko argia eta kemena bilatzen dugunean.
Beti errazak ez diren egunotan, ez al dugu Jainkoaganako uste ona eta

hark onartzen gaituelako poza esnatzeko premiarik geure baitan? Zer-
gatik ez, apur batean, gure baitatik beldurrak eta itoaldiak kendu eta au-
rre egin bizitzari, gertukoa egin zaigun Jainkoaganako fedetik abiatuz?

POZEZ ONARTU JESUS

Lukas beldur zen ebanjelioaren irakurleek hala-hola irakurriko ote
zuten berak idatzitakoa. Adierazi nahi ziena ez zen albiste arrunt bat,
inperioan batetik bestera zebiltzan beste berrien parekoa. Bihotza pres-
tatu behar zuten: alaitasuna esnatu, beldurrak uxatu eta Jainkoa gertu
dela sinetsi, gure bizitzak eraldatzeko prest.
Bere Seme Jesusen jaiotza onartzekoMariak bihotz-barrenean entzun

zuen mezua gogora ekarriz, arte-aldetik berdindu ezina den agerraldi
bat asmatu zuen ebanjelari honek. Guztiok bat egin dezakegu Jainko-
aren mirabe honekin, salbatzailea onartzeko. Nola presta gaitezke bes-
tela, Jesusen gizatasun amultsuan haragi hartu zuen Jainkoari harrera
pozez egiteko?
«Agur: poztu zaitez». Horra, bizipen ona izateko prestatzen ari denak

entzuten duen lehen hitza. Gaur ez dakigu itxaroten. Urduri diren
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haurrak bezalakoak gara: dena bat-batean nahi dugu. Ez dakigu erne
egoten, gure nahi sakonenak ezagutzeko. Izan ere, ahaztu egin zaigu Jain-
koa itxarotea eta jada ez dakigu nola aurkitu poza.
Bizitzaren onena galtzen ari gara. Aski izan ohi dugu ongizateak ema-

ten digun asebetetze, atsegin eta dibertsioaz. Badakigu oker gabiltzala,
baina ez gara Jainkoak, baldin eta fede xumez onartzen badugu, pozta-
sunerako bide berriak erakus diezaizkigukeela sinistera ausartzen.
«Ez beldurtu». Alaitasuna ezinezkoa da, barnetik eta kanpotik me-

hatxatzen gaituzten beldurrek gainez egiten dutenean. Nola pentsa, sen-
titu eta jokatu baikortasunez eta itxaropenez? Nola utzi atzean gaitzari
aurre egiteko ezintasuna eta epeltasuna?
Ahaztu egin dugu, barne-bizitza kanpotik irits dakigukeen beste edo-

zer baino garrantzitsuagoa dela. Barnez hutsal bizi bagara, ahulagoak
gara edozeren aurrean. Gero eta meharragoa da gure Jainkoaganako
uste ona eta ez dugu geure burua babesten asmatzen kalte egiten di-
gunaren aurrean.
«Jauna, zurekin». Jainkoa indar sorrarazlea da, ona da eta maite gaitu.

Ez gara bakardadean bizi, kosmosean galduta. Gizateria ez dago esku-
tik utzita. Nondik atera egiazko itxaropena, bizitzaren azken misteriotik
ez bada? Dena bestelakoa egiten da, gizakiak bere burua Jainkoak la-
gunduta nabari duenean.

BIZIPOZ GAUZAGARRIA

Poserako gonbita da Jainkoak bere seme-alabei egiten dien lehen hitza,
Salbatzailea mundura etortzean. Horixe entzun zuen Mariak ere:
«Agur: poztu zaitez».
Jürgen Moltmann, itxaropenaren teologo handiak honela adierazi

du: «Jainkoagandik datorren askapen handiaren lehen eta azken hitza
ez da gorrotoa, bozkarioa baizik; ez da epaia, barkamena baizik. Kristo
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Jainkoaren pozetik jaio zen eta, hil eta piztu ere, kontraesanezko
mundu zentzugabe honi bizipoza ekartzeko hil eta piztu zen».
Bizipoza, ordea, ez da batere erraza. Ezin da inor behartu alai ego-

tera; ezin zaio inori kanpotik ezarri alaitasuna. Egiazko pozak gure
barne-muinaren sakonenean jaio behar du. Hala ezean, kanpoaldeko
barrea, algara hutsa, une bateko zorabioa… izan liteke, baina bozka-
rioa kanpoaldean, bihotzaren atarian, geratuko zaigu.
Alaitasuna opari ederra da, baina erraz gal liteke. Dohaina da eta apal-

tasunez eta eskuzabalez zaindu behar da arimaren sakonean. Hermann
Hesse nobelagile alemanak dioenez, gizon-emakume asko eta askoren
aurpegiak oinazetuak, kezkatuak eta ilunak badira, «bizipoza arimak
bakarrik suma dezakeelako gertatzen da hori horrela, eta ez da arra-
zoimenak, sabelak, buruak edo poltsikoak sortarazi diezaguketen zer-
bait».
Baina bada gehiagorik ere. Nola izan zoriontsu, munduan barrena

hainbat oinaze dagoenean? Nola egin barre, malkoak oraindik xukatzeko
izanik, egunero berriak isurtzen direnean? Nola atsegin hartu, gizate-
riaren heren bi gosearen, miseriaren edo gerratearen menpe daudenean?
Mariaren bozkarioa, Jainko salbatzaileagan –apalak altxatzen, ha-

rroak suntsitzen, gose direnak ondasunez betetzen eta aberatsak esku-
hutsik bidaltzen dituen Jainkoagan– pozez den emakume fededunaren
alaitasuna da. Gizon-emakume guztientzat zuzentasuna, askatasuna eta
senidetasuna irrikatzen eta bilatzen dituen bihotzean soilik sortu liteke
egiazko alaitasuna. Maria Jainkoagan alaitzen da, baztertuen itxaropena
betetzera datorrelako.
Sufritzen dutenekin bat eginez eta negar egiten dutenekin elkartuz

bakarrik egon gaitezke alai. Zapalduen artean bizipoza gauzatzeko bo-
rrokatzen denak bakarrik dauka alaitzeko eskubidea. Besteak zorion-
tsu egiten ahalegintzen dena soilik izan liteke zoriontsu. Eguberria, gu-
rean, gizaki berriaren jaiotza zintzotasunez bilatzen duenak bakarrik
ospa lezake.
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MARIA, ELIZAREN EREDU

Ebanjelioaren hasieran Lukasek Maria aurkeztu digu, bere sabelean ha-
ragi egin den Jainko-Semea pozez onartzen. Kontzilioak azpimarratu
zuen bezala, Maria eredu da Elizarentzat. Harengandik ikas dezakegu
Jesusi eta haren Ebanjelioari leialago izaten. Zein lirateke gaur Maria-
ren araberako Elizaren ezaugarriak?
Harremanetako giza beroa zainduz, bere seme eta alaba guztienga-

nako «amazko samurtasuna» sustatzen duen Eliza. Besoak zabalik di-
tuen Eliza: arbuiatu eta kondenatu gabe, abegi ona eman eta bakoi-
tzarentzat egokia den lekua bilatzen duen Eliza.
Mariaren antzera, pozarren Jainkoa handi dela eta haren errukia ere

egungo eta biharko belaunaldiekin dagoela aldarrikatzen duen Eliza.
Bizitza emateko duen gaitasunagatik, itxaropen-zeinu bihurtzen den
Eliza.
Jainkoari «bai» esaten dakien Eliza, nahiz eta ez ongi jakin esaneko

izateak nora eramango duen. Ororentzat erantzuna ez duena, baina uste
onez egia eta maitasuna bilatzen duena; ongia bilatzera ixten ez dire-
nekiko elkarrizketatzera irekia.
Eliza apala, Maria bezala, beti Jauna aditu zain dagoen Eliza. Dena

ongi zehaztuta edukitzeaz baino, Jesusen Ebanjelioa aditzera emateaz
arduratzen den Eliza.
Magnificat-en araberako Eliza: mundu honetako handi, ahaltsu eta

aberatsak atsegin izan gabe, Jainkoa lurreko behartsu eta gosetuen alde
dagoela jakinik, horientzat ogia eta duintasuna bilatzen duen Eliza.
Pertsona ororen sufrikarioarekin arretatsu den Eliza; Maria bezala,

bere buruaz ahaztu eta, laguntza beharrean denaren ondoan egoteko,
«arin-arin joaten» dakien Eliza. Bizitza ospatzeko «ardorik ez dutenen»
zorionaz arretatzen den Eliza. Emakumearen ordua iragarri eta haren
duintasuna, erantzukizuna eta sormena pozez sustatzen duen Eliza.
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Eliza kontenplalaria: Jesusengan gizon egin den Jainkoaren misterioa
«hausnartzen eta bihotzean gordetzen» dakiena, gero, bizipen gisa,
besterenganatzeko. Maitasunaren azken garaipena aldarrikatzeaz batera,
Jainkoaren salbamena sinesten, eskatzen, sufritzen eta itxaroten duen
Eliza.
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