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Iraganari begira

Historiako pertsonaiarik garrantsitsuena zein
izan den galdetuko baligute, gutako askok segu-
ruenez erantzun berdina emango genuke: Jesus
Nazaretekoa.  Berdin sinisduna izan ala ez, kris-
taua izan ala ez, Jesu Kristoren irudiak munduaren
bilakaera izugarrizko garrantzia izan duela ezin
du inork ukatu. Historiaren azken bi milurtekoak
erabat baldintzatu duen pertsonaia da Jesus.

Zifra ofizialek diotenaren arabera, gaur egun
bi mila milioi pertsona inguru kristauak dira.
Urteak ere, mendebaldean, bere jaiotzaren arabera
zenbatzen ditugu. Baina norainoko segurtasuna
izan dezakegu bere esistentziaz? Izan al zen noiz-
bait gerora Jesu Kristo bilakatuko zen pertsonaia
bat? Eta, izatekotan, bere bizitzaz esan digutenaz
fidatu al gaitezke?

Jainkoaren hitza

Jesusen inguruan ditugun ezagutza ia bakarrak
ebanjelioetan aurki ditzakegunak dira. Gaur egun
ezagutzen dugun Testamendu Berriaren baitan
lau dira Eleizak onartzen dituen ebanjelioak, eta
hauek ebanjelio kanoniko gisa ezagutzen ditugu:
Mateo, Markos, Lukas eta Joan. Ebanjelio hauetan
kontraesan nabarmenak topatu badira ere, Eleizak
“inspiratutakotzat” jotzen ditu

Baina horiek ez ziren izan Jesusen inguruan
Aro Kristauaren lehen mendeetan eskuz esku ibili
ziren Jesusen inguruko idazki bakarrak. Nizean
325. urtean burutu zen kontzilioan ebanjelioaren
270  bertsioen artean Jainkoaren hitza hautatzea
egokitu zitzaien bertan bildutako gotzainei. Lan
neketsua, dudarik gabe. Goitzainek ez zuten,
ordea, burutazio teologiko haundiegirik egin
behar izan. Testu guztiak mahai baten gainean
jarri, gela giltzapean itxi eta gau osoa otoika
aritzea eskatu omen zitzaien, horrela ebanjelioaren

bertsiorik fidagarrienak aukeratzeko. Hurrengo
egunean mahaiaren gainean txukun txukun jarrita
agertu omen ziren gaur egun Eleizak onartzen
dituen lau ebanjelioak. Beste bertsio batek eban-
jelio horien aukeraketa haize bolada indartsu bati
leportazen dio. Istorio hauek guztiek mitoa izanda
ere, argi dagoena zera da: Kontzilio horretan
Eleizak Jainkoaren hitz ofiziala zein zen adostu
zuen.

Jesusen inguruko baimenik gabeko istorio
horietako batzuek gaurdaino bizirautea lortu
zuten. Eleiza katolikoak ez ditu, noski, bere gain
hartzen: ebanjelio apokrifoak deritzenak dira. Ho-
rietako asko oso fidagarriak ez badira ere, Tomas
Deunarena, adibidez, bosgarren ebanjeliotzat jo
du zenbait adituk.

Noraino pentsatu dezakegu ebanjelioetan ager-
tzen dena benetaz gertatu izan zela? Fedea alde
batera utzita, ebanjelioetan agertzen diren pasarte
asko nekez sinets genitzake: kontzepzio birjinala,
mirariak, berpizkundea,… askoren ustez, gainera,
ebanjelio horietan aipatutakoa aurretik zeuden
zenbait mitoren bilduma baino ez da. Jesusen
bizitza, beraz, hainbat eta hainbat jatorrietatik
hartutako pasarteez osatuta dago egile hauen
ustez. Aintzinako Egiptoko erlijioan garrantzi
haundia izan zuen Osiris jainkoa, adibidez, hil
eta berpiztu zen. Bere emaztea zen Isis era mira-
ritsuan haurdun geratu zen, horren ondorioz
Horus jaio zelarik. Indiako Krishna jainkoak,
bestetik, bere lehengusu batek agindutako heriotza
ekiditea lortu zuen, umetxo bat zelarik. Maria,
Jose, Herodes…  aurretik ere baziren pertsonaiak,
beraz.

Gutxi eta berandu

Baina idazlan kristau horietaz gain, gutxi dira
lehen mendean Jesus aipatzen duten dokumentu

Ebanjelioetan agertzen
denaz gain, ezer gutxi
dakigu Jesu Kristoren

inguruan. Zenbait adituk
inoiz esistitu ere ez zela

uste du.

izan zen Jesus hori?
Nor
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historikoak. Jesusen izaera historikoaz hitz egitea
amaigabeko eztabaidan sartzea suposatzen du.
Hemen ere adituak ez dira ados jartzen. Mito
hutsa, zenbaiten iritziz. Errealitate historiko
ukaezina, beste zenbaitentzat.

Flavio Josefo historialari judutarrak 93. urtean
“Judutarren aintzinekoak” izeneko liburua idatzi
zuen. Bertan Jesusen inguruan aritzen da, eta oso
era laudatorioaz gainera. Historialari gehienak
bat datoz ideia batean: testu hura kopista kristauen
bitartez trasmititu zen, eta testua manipulatu
zuten. Manipulazio hori ze mailakoa izan zen
asmatzea da polemika bizirik mantentzen duena.

Alexandriako Filon filosofoak, bestalde, Jesu-
sen garaikidea zen, eta judaismoaren sekten in-
guruko deskribapena egin zuen. Jesusi buruz,
ordea, ezer ez. Bigarren mendearte ez da Jesus
aipatzen. Tacito erromatarrak eta bere gairaikidea
zen Suetoniok “Kristo” aipatzen dute, kristauen
 presentzia Erroman jadanik nabarmena zen ga-
raian.

Aipamenetan Jesusen inguruko informazio
fidagarria eskasa bada ere, are eskasagoa da az-
tarna materialen presentzia. Mundu kristaua ustez

sakratuak diren erlikiez beteta badago ere, benetan
fidagarria den materialik ez dago gaur egun.

Oihal Santuaz asko hitz egin da, baina bere
datazioaz zalantza ugari dago. Ikerketa gehienek
XV mendearen inguruan kokatzen dute. Beste
“klasiko” bat Grial Santua da, Jesusek azken
afarian erabili zuen kopa. Asko dira horien atzean
ibili direnak, besteak beste Hitlerren SSak.  Mun-
duko leku ezberdinetan ustezko Grial Santuak
daude, baina orain arte inork ezin izan du frogatu
Jesusen garaiko grial bat duenik bere eleizako
urna batean gorderik.

Azken urteotan aztarna arkeologikoen ingu-
ruko polemika berriro ere piztu zen Jerusalenen
topatutako hezurtegi baten haritik. Jesusen ga-
raikoa omen zen hezurtegi horretan “Jakue, Jose-
ren semea, Jesusen anaia” zioen esaldia topatu
zen. Baina horretan Jesusen esistentzia frogatuko
zuen aztarna ikusi nahi zutenen ilusioak gutxi
iraun zuen, ondorengo ikerketa batek iruzurra
zela ondorioztatu zuelako.

Baina, dudarik gabe, misteriorik haundiena
Jesus berak bere izenean izan diren gertakari
guztiak ikustean zer pentsatuko lukeeen asmat-
zean datza. Agian horregatik oraindik ez da gure
artera bueltatu…

Juanma Gallego

OHE fenomenoa da
misterioen artean benetako
izarra. Askotan ikertutako
gaia izanda ere, oraindik ere
ezer garbirik ez dago.

Objektu
Hegalari
Ezezagunak

1947aren ekainean Kenneth Arnold izeneko
enpresa gizonak, bere hegazkin txikia pilotatzen
ari zela, bederatzi objektu ikusi zituen Rainer
mendiaren gainean, Amerikako Estatu Batuetako
Washington Estatuan. Lehen unetik argi izan zuen
ikusitakoak ez zirela hegazkinak, ez gutxienez
berak ezagutzen zuen hegazkin motakoak. Haien
abiadura itzela zen. Arratsalde horretan bertan
East Oregonian egunkariko kazetari baten galderei
erantzunez, “uretan errebotatzen duten platerren

antzera” deskribatu zuen objektu horien mugi-
mendua. AP agentziak berehala zabaldu zuen
albistea herrialde osoan zehar. Plater hegalariak
mundu osoko jendearen mundu ikuskeran sartu
ziren, nahiz eta Arnoldek ikusitakoek Delta Hegal
baten itxura zuten.

Ez zen lehendabiziko kasua izan, baina bai
prentsan erabateko oihartzuna lortu zuen lehena.
Sobiet Batasuneko izkutuko armak izango zirelako


