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 9. Kapitulua  
 
 GIZON ETA EMAKUMEAK JESUSEN SEGITZAILE  
 

 
Jesusek bakarrik ekin zion agian predikuari, baina laster bildu zuen ikasle-talde bat bere 

inguruan. Horrela egin zuten Budak, Konfuziok, Sokratesek... Baita Joan Bataiatzaileak ere. 
Jainkoaren erregetzak elkarrengana biltzen gaitu, eta Jainko-erregetzaren testigu izateko aurretik 
eta ondoan elkarte bat badugula sentitzeko premia dugu. 

Jesusek ez zuen espreski Eliza eratu: ez zion araudi, dotrina eta aginte-egitura zehatzik 
ezarri. Baina beren herriak eta lanbideak utzirik berarekin bizi den eta berarekin harat-honat 
dabilen gizon- eta emakume-talde bat ageri da Jesusen ondoan; badira beren herrietan eta 
familietan bizitzen jarraituz Jesusen ikasle eta "segitzaile" direnak ere. Guztien artean osatzen 
dute "Jesusen mugimendua". 

Gaur ere mugimendu horrek bultzata eta mugimendu horri bultzaka nahi dugu Jesusen 
segitzaile izan, berri onaren pozetan eta Jainkoaren erregetzaren itxaropenetan. Jesusen Eliza 
gara. Baina nolako Eliza nahi izan zuen Jesusek? 
 
1. Jesusek deituak 
 

Deitua izana eta deitua izanaren kontzientzia ditugu ikaslearen eta Elizaren sorreran. 
Norbere borondatea eta erabakia ezinbesteko dira, baina besteren deiak esnarazten ditu: Jesusen 
deiak eta, azken-azkenean, Jainkoaren deiak. Ekklesia hitzak, jatorrian, horixe esan nahi du: 
"deituen elkartea". 

Ikasleen deia modu askora gertatzen da ebanjelioetan, Espirituaren egintza anitza baita 
beti. Batzuetan, ikasleak berak hurbiltzen zaizkio Jesusi, bere segitzaile izan nahi dutela-eta: 
Bidean zihoazela, batek esan zion: "Noranahi jarraituko dizut" (Lk 9,57/Mt 8,19). Baina ez daki 
oraindik "noranahi jarraitzea" zer den, noraino den noranahi. Jesusek argitu behar: "Azeriek 
badituzte zuloak eta aireko hegaztiek habiak; Gizakiaren semeak, ordea, ez du burua non ezarri" 
(Lk 9,58/Mt 8,20). Abererik geldiezinak baino geldiezinago, inon egoitza finkorik gabe, 
Jainkoaren mundu zabala dutelarik egoitza, ibiltari eta aldakor. Norberak erabakitzen duenean, 
normala da baldintzak jartzea: "Jarraituko dizut, Jauna, baina uztazu aurrena etxekoei agur 
egiten" edo "aitaren hiletak egitera joaten" (Lk 8,61/Mt 8,21). Elias zaharrak Eliseo gazteari dei 
egin zionean bere profetagintzari jarraipena eman ziezaion, gauza bera eskatu zion Eliseok, eta 
Eliasek utzi: "Zoaz aitamak agurtzera, eta itzuli gero" (1 Erg 19,20). Baina Jainkoaren 
erregetzaren poza herriari hotsegitea, herria Jainkoaren erregetza onartzeko prestatzea, askoz 
premiatsuagoa da, eta familiako betebeharrak alde batera utzi behar, baita erlijio-betebeharrik 
sakratuenak ere (aitaren hileta egitea); izan ere, Jainkoaren erregetzaren berri ez dutenak, hilda 
daude: "Utzi hilei beren hildakoen hiletak egiten; zu zoaz Jainkoaren erregetza hotsegitera... 
Goldeari heldu eta atzera begiratzen duena ez da gai Jainkoaren erreinurako" (Lk 9,61-62/Mt 
8,22). Jainkoaren erregetza da ikaslearen borondatea eta egitasmoa eragiten dituena eta, orduan, 
gabezia askatasun bihurtzen zaio. Egoitzarik eta familiarik gabe gelditzen da, baina ez pozik eta 
ametsik gabe. 

Beste batzuetan, Jesusek berak egiten du dei zuzenean, aginpide osoz: "Zatozte nirekin 
eta giza arrantzale egingo zaituztet" (Mk 1,6 par.); "Jarraitu niri" (Mk 2,14 par.). Harrigarria da. 
Ez zituzten lege-maisuek aukeratzen beren ikasleak, alderantziz baizik: ikasleek beren maisuak. 
Ebanjelioan ez: Jesusek berak aukeratzen ditu, eta itzulinguruka ibili gabe, esplikazio handirik 
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eman gabe, promesa ederrak egin gabe. Zuzen-zuzen, labur-labur, nagusitasunez. Zatoz, jarraitu 
niri. Dena dago jokoan, guztia merezi du, baina jarraitu gabe ezin jakin (ik. Jn 1,39)1. 

Beste batzuetan, azkenik, bitartekoren baten bidez iristen zaio ikasleari Jesusi segitzeko 
gonbitea eta deia: "Mesias aurkitu diagu" (Jn 1,41), esaten dio Andresek bere anaia Simon 
Pedrori. Andresen bidez Pedrori, Feliperen bidez Natanaeli. Eta horrelaxe doa luzatzen eta 
zabaltzen Eliza elkartzen duen Jesusen deia. 

Izaki deitua da gizakia. Besterengandik datorkigun deiak, hitzak, begiradak egiten gaitu 
geure buruaren jabe. Eta Guztiz Bestea eta Guztiz Geurea den Jainkoaren misterioak biltzen eta 
fundatzen gaituela sumatzen dugu besterengandik datozkigun hitz eta dei guztien bidez.  

Jesusen deian beren barrenaren deia, herri oinazetuaren deia, garai zailen deia eta, azken 
buruan, Jainko handi eta hurbilaren deia sumatu dute ikasleek menderik mende. Eta,Jainkoaren 
presentziak eta promesak eraginik, dena utzi dute, dena eskatzen eta dena eskaintzen zaielako: 
idiak eta soroak utzirik, pobreen aldeko "mirarigile" eta profeta bihurtu zen Eliseo; sareak eta 
ontziak utzi zituzten Simonek eta Andresek, aita eta langileak Santiagok eta Joanek, eta giza 
arrantzale, hau da, gizakien askatzaile bihurtu ziren, Jainkoaren erreinuaren esperantzan, 
Jainkoaren erreinuagatik borrokan. 

 
2. Jesusen segitzaile 
 

Jesusen deia onartu zutenak Jesusen ikasle ez ezik, Jesusen segitzaile bihurtu ziren. 
Jesusek eskaintzen ziena ez zen batik bat irakaspena, eta eskatzen ziena ez zen batik bat ikasketa. 
Jainkoaren erregetzaren mezua eskaintzen zien, eta mezularien bizimodua eskatzen. Bizimodu 
hori hitz batek adierazten du ongien: segimendua. Zer zen haientzat eta guretzat Jesusen 
segitzaile izatea?  

Hona hemen ezaugarri nagusi batzuk: 
 

2.1. Jesusekin batera bizi  
Ikasle batzuek, gizon eta emakume, beren lehengo bizimodua, lanbidea, baita familia ere, 

utzi eta Jesusi jarraitu zioten. Berarekin joaten ziren batera eta bestera, dena berarekin batera 
egiten zutela, hurbiltasun fisikoz. Ez ziren maisuarengandik dotrina batzuk ikasten dituzten 
"ikasle" huts, bizilagun baizik: elkarrekin jan, elkarrekin otoitz, elkarrekin bila... eguna joan eta 
eguna etorri. Lege-maisuen ikasleak ere maisuarekin batera bizi ohi ziren, baina beti leku berean. 

                                                           
  1 Hona hemen lege-maisuen ikasleen eta Jesusen ikasleen arteko beste zenbait diferentzia nabarmen: 
lege-maisuen ikasleak leku batean finkatuak egon ohi ziren, Jesusen ikasleak ibiltariak dira; lege-maisuen 
ikasleek aldi baterako harremana izaten zuen maisuarekin, Jesusen ikasleek harreman iraunkorra dute harekin; 
lege-maisuek ez zuten emakumerik onartzen ikasletzat, Jesusek bai. 

Gaur ez zaigu posible Jesusekin batera fisikoki bizitzea. Baina gaur ere Jesusen segitzaile 
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dugu izena eta izana. Segimendua ez da lehenengo haren irakaspenak ikastea eta irakastea. 
Esanak esan, badirudi Elizarentzat ideiak direla funtsezkoena, eta ez da hori. Segimendua ez da 
lehenengo barruan halako emozio eta sentipen gozo batzuk izatea. Moda-modan dago hori, "ongi 
sentitzez" egindako erlijioa, baina ez da hori. Segimendua ez da lehenengo Jesusek emandako 
arauak zuzen betetzea. Nahiz eta gaur agian ez hainbeste, Europako kristautasuna oso moralista 
izan da azken mendeetan, baina ez da hori ere. Jesusen segimendua ez da ideologia, ez da 
psikologismoa, ez da moralismoa edo imitazio hutsa: horiek izan dira kristauen tentazio nagusi 
hasiera-hasieratik.  

Zer da Jesusi segitzea? Jesusekin harreman estua izatea, haren oroipena eta presentzia 
guregan bizi-bizi izatea, gurutziltzatuaren oroipen hunkigarria eta berpiztuaren esperientzia 
pozgarria etengabe suspertzea, haren fedea eta esperantza geure fede eta esperantza bihurtzea, 
haren iritziak eta jarrerak eta jokaerak geure garaira egokituz geure egitea.  
 

2.2. Jesusekin ibiltari  
Jesus bezalaxe, bere ikasleak ere "karismatiko ibiltariak" (G. Theissen) izan ziren. Ez 

zuten egoitza finkorik Jesusekin zebiltzanean, eta herriz herri bidali zituen Jesusek aldi baterako, 
binaka, inolako baliabide materialik gabe: "Ez eraman urrerik, ez zilarrik, ez dirurik gerrikoan, 
ez zakutorik biderako, ez soinekorik aldatzeko, ez oinetakorik, ezta makilarik ere, zor baitzaio 
langileari behar duen janaria. Edozein herri edo auzotara iristen zaretela, jakizue ba ote den 
konfiantzako inor zuek etxean hartzeko, eta geldi zaitezte harenean herri hartatik atera arte" (Mt 
10,9-11; ik. Mk 6,8-10; Lk 9,3-4). 
  Hutsik doaz, eskutsik eta oinutsik (Lk 10,3), biharamunerako aldagarririk gabe eta inoren 
edo ezeren kontrako armarik gabe. Ez dira ezeren jabe eta, beraz, ez dira ezeren morroi eta 
inoren etsai, eta ez dute zer defendaturik, ez nori eraso eginik2. Ez ondasun eta ez segurtasun. 
Erradikalismoa ote? Edo erradikalitatea? Erradikalismoa kopeta-zimurra ohi da, besterekin 
gogorra, haserrekorra eta setati xamarraa. Erradikalitatea bihozbera, besterekiko adikorra, librea, 
malgua. Jesusen ikasleek erradikalak izan behar dute, baina ez erradikalistak. 
 

2.3. Berri ona eta sendakuntza  
Hutsik doaz, beraz, baina halere gainezka beteta. Mezurik ederrena dute hotsegiteko: 

Jainkoa errege jarriko dela berehala, miseria guztiak kentzeko. Eta dohainik ederrena dute 
eskaintzeko: bakea eta osasuna. "Edozein etxetan sartzen zaretela, esazue lehenbizi: 'Bakea 
zuekin'. Han bakezalerik baldin badago, haren gain kokatuko da zuen bakea; bestela, hutsean 
geldituko da zuen agurra (...). Herriren batean sartu eta ongi hartzen bazaituzte, jan jartzen 
dizuetenetik, sendatu bertako gaixoak eta esaiezue: 'Gainean duzue Jainkoaren erregetza'. Baina 
herriren batean sartu eta onartzen ez bazaituztete, irten plazara eta esan: 'Oinetan itsatsi zaigun 
zuen herriko hautsa ere hor astintzen dizuegu. Dena dela, jakin ezazue gainean duzuela 
Jainkoaren erregetza'" (Lk 10,5-11; Mt 10,11-14). 

Bakea, eritasunen sendakuntza, Jainkoaren erregetza hurbilaren iragarpena. Horra 

                                                           
  2 Esenioak eta zinikoak baino hutsikago, erantziago bidaltzen ditu Jesusek: esenioek oinetakoak 
erabiltzen zituzten, zinikoek ere bai sarri; esenioek eta zinikoek makila erabili ohi zuten, piztien eta lapurren 
kontra behar izanda ere; zinikoek oihal biko mantua erabiltzen zuten eta zakutoa zuten ezaugarri. Jesus ez da, 
beraz, "landatar ziniko" bat, Crossanek uste bezala. Dena den, Jesusek zinikoekiko duen alderik handiena ez da 
hori guztia, Jainkoaren erregetzaren mezua eta Jainkoak mantenduko duen konfidantza baizik. Zinikoak, 
bestalde, ez ziren inoren etxean sartzen, eta Jesus eta bere ikasleak bai. Eta hauek, hain pobre izanagatik, ez 
ziren bat ere aszeta: "Geldi zaitezte etxe berean, eta jan eta edan daukatenetik" (Lk 10,7) (ik. G. Theissen - A. 
Merz, El Jesús histórico, 246-247 or.). 
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Jesusen jarraitzaileek, beren hutsean, berekin daramaten altxorra. Jesusen beraren mezua dute 
mezu, eta Jesusen boterea botere. Berri onaren mezua eta sendatzeko boterea, berri txar gehiegi 
eta kalterako botere gehiegi dagoen mundu batean. Berri onaren mandatari eta sendagile izango 
badira, "etxeetan sartu" behar dute, etxeko eta mahaikide izan, gizon eta emakume bakoitzaren 
duintasuna eta lotsa, pozak eta minak bertatik bertara ezagutu, onartu, maite izan. Eta guztia 
dohain, dohain hartua baitute beraiek ere. 

Horra Jesusen ikasle ibiltarien bizimoldea. Atera ziren, bada, eta herriz herri joan ziren, 
berri ona hotseginez eta alde guztietan gaixoak sendatuz (Lk 9,6; Mk 6,12-13). Bestelakoa 
litzateke munduan kristau-Elizaren izena, eta bestelakoa litzateke mundua bera, kristauok 
ibiltariago, hustuago, baketsuago, bake-eskaintzaileago, berri on emaileago, sendatzaileago 
bagina.  
 

2.4. Jesus bezala marjinatuak  
Diruak, arrakastak eta botereak eratua duten gizarte batean pobre, ibiltari eta txiki izatea 

aukeratzen duenak marjinaltasuna aukeratzen du beretzat. Gizarte-arlo nagusietatik bazterrera 
bultzatzen dio bere buruari: etxerik gabe, familiatik kanpo, gizartetik kanpo. Beraien herrian 
erbesteratu egiten dira, eta egiten dituzte. 

Baina Jesusen ikasleek ez zuten pobretasuna aukeratu libreago izateagatik bakarrik 
(Budak eta zinikoek bezala), ez eta aszesi-bila ere, eta ez ziren garbitasun-arauak hobeto 
betetzeagatik marjinatu (Qumrango esenioek bezala), pobreei eta marjinatuei pobretasuna eta 
marjinazioa gainditzen laguntzeagatik baizik. Solidaritate-arazoa zen batik bat. "Zoaz, saldu 
daukazun guztia eta eman behartsuei, zeure aberastasuna zeruan izan dezazun; gero, zatoz eta 
jarraitu niri" (Mk 10,21 par.). 

Arriskuak zituen horrek. Zapaltzaileek nekez jasan dezakete askatzailea, gaixotzaileek 
sendatzailea, diru-erregetzaren ordezkariek Jainko-erregetzaren mezularia. Ezinbestekoa 
gertatzen da gatazka. Gatazka gizartearekin eta agintariekin (horixe da ebanjelioetan "gurutzea 
eramatea"): "Bere gurutzea hartu eta jarraitzen ez didana ez da niretzat gai" (Mt 10,38). Eta 
gatazkarik mingarrienetakoa agian norbere familiarekin; hala izan zen Jesusentzat: "Jesusen 
senitartekoak, jakin zutenean, hartu eta eramateko asmotan etorri ziren, burutik egina zegoela 
uste baitzuten" (Mk 3,21; ik. Jn 7,5); eta hala izango da ikasleentzat: "Munduari bakea ematera 
etorria naizela uste al duzue? Egia esan, bakea ez, banaketa baizik. Zeren hemendik aurrera, 
etxe bateko bost senideak elkarrekin banaturik egongo baitira: hiru biren kontra eta bi hiruren 
kontra; aita semearen aurka eta semea aitaren aurka, ama alabaren kontra eta alaba amaren 
kontra, amaginarreba errainaren kontra eta erraina amaginarrebaren kontra" (Lk 12,51-53). 
Mingarria, baina horretarako prest egon behar du ikasleak:  "Norbaitek nirekin etorri nahi badu 
eta bere aitamak eta emaztea, seme-alabak eta anai-arrebak eta bere burua ere baino maiteago 
ez banau, ez daiteke izan nire ikasle" (Lk 14,26; Mt 10,37). 
 
3. Zergatik Hamabi? 
 

Hamabi baino gehiago ziren, noski, ikasleak. Baina ez da zalantzarik Jesusek hamabiko 
talde berezi bat izendatu zuela (hori kristauek asmatu izan balute, nolatan sartuko zuten talde 
horretan Judas saltzailea?). 

Eta zertarako izendatu ote zituen Jesusek hamabi horiek? Israelgo hamabi leinuen, hau 
da, Israel osoaren irudi eta ordezkari izan zitezen. Jainkoak Israel osoari, Palestinako nahiz 
Palestinaz kanpoko israeldar guztiei, Jainkoaren erregetzaren berri ona iragartzera bidali zuela 
sinetsia zegoen Jesus. Eta ez berri ona iragartzera bakarrik. Azken garaiak ziren, eta Jainkoak 
azken garaietan Israel osoa bildu nahi zuen berriro. Horixe nahi zuen egin Jesusek, eta 
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horretarako izendatu ikasleen artean hamabiko talde berezi bat. 
Beraz, hamabi horiek azken garaietako Israel osatua, herri berritua, irudikatzen dute. 

Jesusek ez zituen izendatu gainerako ikasleen agintari edo buru izateko, Israel osatu eta 
berrituaren ordezkari izateko baizik. Ez zien funtzio juridiko-admnistratibo bat eman, funtzio 
sinbolikoa baizik (ez zituen gotzaien eta Aita Santuaren aurreko bezala jarri...). "Jesusen garaian, 
Hamabiek ez dute maila hierarkiko berezirik"3, eta pazko ondoren ere ez zuten Jerusalengo eliz 
elkartean zuzendaritza-kargurik izan, Pedrok izan ezik (baina Pedrorekin batera edo Pedroren 
gainetik egon zen Jesusen anaia Santiago, Hamabietakoa ez zena). Jesusen "testigu 
kualifikatuak" izatea zen haien egitekoa pazko ondoren (Eg 1,21-22). Ez dugu hori ahaztu behar, 
Jesusek hamabiko talde berezi bat izendatu izanetik Elizaren "eraketa hierarkikoari" buruz 
gehiegizko ondoriorik atera ez dadin. 

"Hamabi Apostoluak", esan ohi dugu, Hamabiak bakarrik balira bezala apostolu, eta hala 
da Lukasen arabera, Hamabiei bakarrik ematen baitie izen hori bai ebanjelioan eta bai 
Apostoluen Eginetan; ez hala Pauloren arabera: bere burua ere apostolutzat dauka Paulok, nahiz 
eta Hamabietako bat ez izan (ik. Ga 2,7-8); azken batean, Jesusek berri ona iragartzera bidali 
dituen guztiak dira apostolu Paulorentzat (ik. 1 Ko 15,5-7). Apostolu hitzak "bidalia" esan nahi 
du eta, Jesusek deitu gaituen guztiok bidaltzen gaituenez gero, ikasle guztiok gara apostolu. Eta, 
egia esan, ikasle guztiok gaude bidaliak herri guztiak bilduko dituen gizadi berri bat osatzera. 
Israelgo hamabi leinuak ez, baizik eta gizadiko herri guztiak, handi eta txiki, duintasun eta 
berdintasunean elkartuko direnean, orduan osatuko da azken garaietako Israel berria, eta hori 
dugu enkargu eta helburu. 
 
4. Eta Pedro zer?4 
 

Hamabien lista guztietan (Mk 3,16-19 par.), Simon Pedro dator aurrena (eta Judas 
Iskariote azkena), eta hori esanguratsua da, Hamabien artean aurrena zen seinalea. "Pedro" 
izenak berak ere horrelako zerbait adierazten du. Jesusek Kefa (hau da, "Harri" edo "Harkaitz") 
jarri zion Simoni izengoiti, segur aski bera izan zelako bere anaia Andresekin batera Jesusek 
lehenengo deitua edo Jesusi lehenengo segitu ziona; Itun Berrian 10 aldiz agertzen da izen hori 
bere forma helenizatuan (Kefas) eta nolanahi ere Hamabien artean lehen tokia zuela adierazten 
du. Grekora Petros itzuli zuten, hau da, "Harri"; Mt 16,18k, bestalde, hitz-joko bat egiten du 
Petros izenaren eta petra ("Harkaitz") hitzaren artean: "'Harri' zara zu eta 'harkaitz' horren 
gainean eraikiko dut nik neure eliza", Jesusek elizaren oinarri Simon Pedro jarri zuela adieraziz.
 Badirudi, hala ere, hitz horiek eta hurrengoak ("Jainkoaren erreinuko giltzak ematen 
dizkizut...": Mt 16,17-19) ez direla Jesusek berak esanak, kristau-elkarteak haren ahotan jarriak 
                                                           
  3 J. Blank, Jesús de Nazaret. Historia y mensaje, 163. or. 

  4 Ik. J. Gnilka, Jesús de Nazaret, 232-236 or. 
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baizik (Mateorenean bakarrik agertzen dira). 
Dena den, izenak izen, argi dago Pedrok toki aparta eta nabarmena zuela Hamabien 

artean. Bera agertzen da beti bozeramaile. 
Lehenengoa izan zelako, ikasle eta segitzaile guztion ispilu da Pedro. Eta ebanjelioek 

eskaintzen diguten Pedroren irudiari begiratu behar diogu gu geu nor garen ikasteko, geure argi-
iluntasunen berri jakiteko. Inor baino lehenago abiatzen da Jesusengana, baina arriskua agertu 
orduko hartzen du beldurrak eta hondoratzen hasten da, eta ez du Jesusi deiadar egitea beste 
biderik: "Jauna salba nazazu" (Mt 14,30); Jesusenganako fedea erraz dario ezpainetatik eta 
bihotzetik (Mt 16,16), baina sinesmen gutxiko eta zalantzakor da aldi berean (Mt 14,31), eta 
fedea zeruko Aitaren dohaina dela ikasi beharko du aitorpenik aitorpen eta zalantzarik zalantza 
(Mt 16,17); Jesusen segitzaile da eta izan nahi du burutik oinetara, baina Jesusen bidea arrakasta-
bide erraza izatea nahi luke behin eta berriz, eta ebanjelioetan inork entzuten dituen hitzik 
gogorrenak entzun behar izan ditu Jesusen ahotik: "Alde nire ondotik, Satanas!"; bizia emango 
luke Jesusengatik ("prest nago zurekin baita gartzelara eta heriotzara ere joateko": Lk 22,33), 
baina apaiz nagusiaren patiotik aurrera ez da igaro, eta Jesusekin inolako zerikusirik ez duela 
adierazten du behin eta berriro (Mk 14,66-71 par.); Jesus Maisu eta Jaun aitortzen du, baina ezin 
zaio buruan sartu Jesusen jauntasuna zerbitzari izatean, oinak garbitzean datzala, eta Jesusek 
berari oinak garbi diezazkion utzi beharko dio eta berak ere besteri oinak garbitzen ikasi beharko 
du (Jn 13,6-15); Jesus maite du zalantzarik gabe, baina maitasun-aitorpen handiegiak utzi eta 
maitasun-aitorpen apalago eta egiazkoagoak egiten ikasi beharko du ("Jauna, zuk dena dakizu, 
zuk badakizu maite zaitudana": Jn 21,17); bere senide beldurtiak sendotzea dagokio, baina 
horretarako etengabe Jesusengana bihurtuz bizi beharko du (Lk 22,32); bere buruaren eta 
besteren nagusi izaten ohitua dago, baina bestek gerrikoa lotu eta nahi ez duen lekura joaten, 
zerbitzari izaten, bere burua ematen ikasi beharko du (Jn 21,18); azkenik, ardiak larratzea 
dagokio, baina ez inoren kontrolatzaile izatea ("Jauna, eta hau zer?"... "Zuri zer? Zuk jarraitu 
niri?": Jn 21,20-22). 
 
5. Denak neba-arreba, denak maila bereko 
 

Begira dezagun orain unetxo batez Jesusen elkartearen barrura. Jesusen elkartearen 
helburua ez da elkartea bera. Gainera, Jesus karismatikoa zen, Jainkoaren Espiritu librearen 
eraginaz eta bultzadaz gehiago fio zen giza egitura eta arau estu guztiez baino. Ez zen, beraz, 
asko arduratu ikasle-talde hura zehatz eratzeaz. Hala ere, garrantzirik handiena zuten Jesusentzat 
elkarte-kideen arteko harremanek. Gauza guztietan garrantzizkoena elkar maitatzea delako 
lehendabizi. Eta, gainera, iragartzen zuten mundu berriaren ispilu eta irudi behar zuelako izan 
ikasle-elkarteak.  

Nola iragar zezaketen Jainkoaren erregetzak askapena zekarrela, elkarte barruan 
morrontzarik bazen? Nola iragar zezaketen Jainkoaren erregetzak bakea zekarrela, norgehiagoka 
eta borrokan ari baziren? Nola iragar zezaketen Jainkoaren erregetzak behartsuen eta gose-
egarridunen zoriona zekarrela, beraien artean aberatsak eta pobreak, aseak eta goseak baldin 
baziren? Nola aldarrika zezaketen Jainkoak negar egiten zutenak kontsolatuko zituela, elkar 
kontsolatzen ez bazuten? Nola hotsegin zezaketen Jainkoak gaixoak sendatuko zituela, elkar 
onartzen eta sendatzen ez bazuten? Nola hotsegin zezaketen Jainkoak Israelgo hamabi leinuak 
elkartuko zituela, elkarrekin konpondu ezinik bazebiltzan? Taldeak berak izan behar zuen 
Jainkoaren erregetzaren eta erreinuaren iragarpen, eta ez iragartzaile bakarrik. 

Zer nolako harremanak behar dituzte, beraz, ikasleek elkarren artean? Jesusek ez zuen 
horretaz arautegirik eskaini. Baina hitz batean bildu zuen esateko guztia: neba-arreba. Hitz 
honek adierazten du, beste edozeinek baino hobeto, Jesusen Eliza barru aldera zer den eta nola 
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izan. Eta hitz horrek adierazten du, beste edozeinek baino hobeto, zein den Jesusen ikasleen 
tentazio eta bekatu nagusia: inor mendean edukitzea. Aski bitez zertzelada batzuk: 
 
1. Jesusen ama eta anai-arreba. Hori da geure arteko elkartea osatu ahal izateko lehen baldintza. 
Ama eta anai-arrebak kanpoan zain dituela abisu ematen diotenei Jesusek erantzuten die: "Nor 
dira nire ama eta nire anai-arrebak?" Eta, inguruan eserita zituenei begiratuz, esan zuen: 
"Hauek ditut nik ama eta anai-arreba" (Mk 1,33-34 par). Jesusek ez zituen ikasleak mendeko 
edo morroi bezala hartzen, ez zien goitik behera begiratzen. Bere buruarekiko konfiantza eta 
estimu gutxi duenak behar izaten du besteak mendean hartu; Jesusek ez zuen horrelako 
premiarik. Ziur da Jainkoak eman dion egitekoaz, ziur da bere buruaz, eta horregatik nabari zaio 
egiazko nagusitasuna (ik. Mk 1,27) eta horregatik hartzen ditu ikasleak adiskidetzat (ik. Jn 
15,15), are anai-arrebatzat eta are nagusitzat (ik. Jn 13,14). Jesusek anai-arrebatzat hartu 
gaituelako izan gaitezke elkarren neba-arreba. 
 
2. Elkarren neba-arreba. "Zuek, ordea, ez utzi inori zuei 'maisu' deitzen, bat bakarra baita zuen 
maisua, eta zuek denak neba-arrebak baitzarete. Eta ez deitu lurrean inori 'aita', bat bakarra 
baita zuen aita, zerukoa. Eta ez utzi 'gidari' deitzen ere, bat bakarra baita zuen gidaria, Mesias. 
Zuetako handiena izan bedi zuen zerbitzari" (Mt 23,8-11). Ikasleak eztabaidan hasi ziren beren 
artean, beraietan zein ote zen handiena. Jesusek esan zien: "Herrietako erregeek mendean 
hartzen dituzte herriok eta agintedunek 'Ongile' izena nahi izaten dute berentzat. Zuek ez jokatu 
horrela. Zuen artean nagusiena izan bedi gazteenaren pareko, eta agintaria zerbitzariaren 
pareko" (Lk 22,24-26). Ikasleen elkarteak "barrura" nolakoa izan behar duen hobeto adierazten 
duen hitzik ez da, ezta Elizan demokrazia - ez itxurazkoa bakarrik, benetakoa baizik - behar-
beharrezkoa dela hobeto erakusten duen testurik ere. Jakituria, buruzagitza, aginpidea... 
Jainkoarenak dira bakarrik ("teokrazia") eta bere Mesias askatzailearenak ("kristokrazia"); eta ez 
dituzte beren ordezko gizon bakar batzuen esku uzten, sistema hierarkiko guztietan gertatu ohi 
denez, elkartearen beraren esku baizik, eta elkartean denak dira neba-arreba, elkarren pareko eta 
elkarren zerbitzari. Ez bitez, bada, izan batzuk maisu eta besteak ikasle, batzuk nagusi eta 
besteak mendeko, batzuk gidari eta besteak esaneko. Benetan "teokratikoa" edo "kristokratikoa" 
delako izan behar luke kristau-Elizak benetan demokratikoa. Eta arlo guztietan neba-arreba 
izatea da benetan demokratikoa izatea. 
 
3. Aitarik ez. Jesusen garaiko familia oso patriarkala zen eta, beraz, gizarte autoritario baten 
oinarri eta euskarri. Jesus familiarekin oso kritiko ageri da, eta bere familiarekin ere tirabirak 
izan zituen (ik. Mk 3,20-21.31-35 par.; Mt 8,21-22/Lk 9,59-60; Mt 10,37/Lk 14,26). 
Ohartaraztekoa da Mk 3,35ean familiako kideak ez dituela ordena normalean aipatzen, goitik 
behera, baizik eta behetik gora: anaia, arreba, ama (eta aitarik aipatu ere ez). Baina hari honetan 
Mk 10,28-30 dugu testorik adierazkorrena: "Hara, guk dena utzi dugu zuri jarraitzeko", esaten 
dio Pedrok. Eta Jesusek erantzuten: "Benetan diotsuet: Niregatik eta berri onarengatik etxea, 
senideak, ama, aita, seme-alabak eta lurrak uzten dituenak, orain, mundu honetan, ehun halako 
etxe, senide, ama, seme-alaba eta lur jasoko du, erasoaldiekin batera; eta gero, datorren 
munduan, betiko bizia". "Uzten direnen" artean aipatzen du Jesusek aita, baina ez berriro 
"jasotzen direnen" artean. Harrigarria da! Jesusengatik familia uzten duenak familia berri bat 
izango du, baina aitarik gabeko familia. Jesusen elkartea familia bat da, baina aitarik gabea, hau 
da, aginpide absolutoa duen inor gabea. Honek ere zer pentsa eta zer berritu handia eman behar 
liguke Elizan. 
 
4. Aginpidea, ahal den gutxien. Jesusek oso agindu gutxi ematen du ebanjelioetan. Gutxi 
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agintzen du. Oso bereizgarria da hau ere Jesusen jokabidean: ez du aginpidearen izenean 
hitzegiten eta jokatzen, baizik eta bere hizkeraz eta jokaeraz irabazten du aginpidea. Hiztegiari 
begiratze hutsarekin zera ageri da: "agindua" adierazteko hitzik gogorrena (epitimao) Jesusek 
deabruei zuzentzen diela gehienetan, gizakiarengandik "irten" eta libre utz dezaten (Mt 8,26; 
17,18; Mk 1,25; 3,12; 9,25...), eta batzuetan sendatu dituenei edo ikasleei ere bai, baina Jesus 
Mesias dela zabal ez dezaten (Mt 12,16; 16,20; Mk 8,30). Bestetik, Itun Berriak "boterea" 
esateko hitzik ez erabiltzera jotzen du; eksousia ("aginpidea") hitza laurogeita hamahiru aldiz 
agertzen da, baina ia beti Jainkoarekin edo Kristorekin lotua, eta zazpi aldiz bakarrik Jesusen 
ikasleekin: horietatik bost deabruak botatzeko "ahalmena" adierazteko (Mk 3,15; 6,7...) eta bi 
aldiz bakarrik Pauloren aginpidea adierazteko (2 Ko 10,8 eta 13,10). Jesusek ez zuen erakutsi 
elkarteak nola antolatu zehatz, baina bere jokabideaz eta irakaspenaz argi utzi zuen inork ez 
duela aginpidea bere esku, Jainkoak ezik, eta gizakiak askatzeko bakarrik erabili behar dela 
aginpidea, Jainkoak bezala. Ez litzateke seinale ona Elizan aginpidea asko aipatzea eta 
erabiltzea. 
 
5. Barkatu. Ezin da Jesusen ikasleen elkarteaz hitzegin, senideen artean egunero gertatu ohi diren 
irainak eta bidegabekeriak aipatu gabe. Horrelakoetan zer? "Jauna, senide batek 
bidegabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? Zazpi aldiz?", galdetzen dio 
Pedrok. Jesusek erantzuten: "Zazpi aldiz ez, zazpi milatan zazpi aldiz" (Mt 18,21-22). Eta 
norbaitek elkarte-bizitza ezinezko egiten duenean zer? Orduan, senide arteko zentzabidea, baina 
diskreziorik handienaz, anaia edo arreba umiliatu gabe irabazteko: "Zure senide batek bekatu 
egiten badu, zoaz berarengana eta zentzarazi bakarrean" (Mt 18,15). Eta bati jaramon egiten ez 
badie, doazela bi, eta biri jaramon egiten ez badio, esan elkarteari (Mt 18,16-17). Azken hitza 
nork? Ez batek eta bik, elkarteak baizik. Elkarteak du lotzeko eta askatzeko ahalmena, hau da, 
senidea elkartetik kanpo uzteko edo berriro elkartera onartzeko ahalmena (Mt 18,18). Ohar bedi, 
lotzeko eta askatzeko ahalmen hau, Mt 16,18an Jesusek Pedrori ematen diona, ikasle-elkarte 
osoari ematen diola hemen, Mt 18,18an (baita Jn 20,23an ere). Inork ez du elkartean ezeren 
monopoliorik, eta barkamenaren monopolioa ezertan gutxiena; guztiok daukagu barkamenaren 
premia, eta guztiok gaude Jainkoaren barkamenaren ezaugarri eta emaile era askotara izatera 
deituak. Pribilegiorik gabeko eta kategori mailarik gabeko elkartea du beti gogoan Jesusek. 
 
6. Jesus eta emakumeak 
 

Jesusen Elizak - Jesusek nahi bezalakoa ez izateagatik - bidegabekeria handiak egin ditu 
mendeetan zehar, Jesusen berri ona biribil ezeztuz (zergatik harritu eta zergatik ukatu?). Elizak - 
bai ad intra eta bai ad extra - emakumearekiko izan duen ikuskera eta jokabidea dugu 
bidagabekeria handi horietako bat. Minez eta damuz aitortu behar dugu emakumea menderik 
mende iraindu, baztertu, umiliatu dugula kristauok hogei mendetan zehar. Askoren begietan, 
oraindik ere Mendebaleko erakunderik patriarkalena edo "matxistena" da kristau-Eliza. Honek 
gehiago harritu eta kezkatu behar gintuzke.  

Jesusek ezer erakuts ote diezaguke? Zuzeneko erantzunik eta errezeta zehatzik ez digu 
eskaintzen Jesusek, ez honetan eta ez beste ezertan. Jesusek emakumearekiko esandakoak eta 
egindakoak bere horretan ez ditugu aski gaurko arazoak bideratzeko. Jesus bere garaiko gizona 
izan zen, bere garaiko kultura zuen. Eta, zergatik ukatu, Jesusek ere pentsakera patriarkalista eta 
androzentrikoa zituen neurri handi batean (bestela ez zen bere garaiko gizakia izango). Esate 
baterako: Jainkoari "Aita" esaten dio, eta ez "Ama"; hamabi gizon aukeratu zituen Israelgo 
hamabi leinuen ordezkari izateko, emakumerik ez; gizonezkoaren irrikaren obiektu bezala 
aurkezten du emakumea, eta ez alderantziz (Mt 5,28). Hori guztia oso normala da, bere garaiko 
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kulturaren ezinbesteko eragina. Artista, jenio eta erroformatzaile guztiei gertatzen zaie garaiko 
kultura neurri batean bereganatzea eta errepikatzea. 

Baina, beste neurri batean, jenio eta erreformatzaile guztiek pentsakera eta jokaera 
"kontrakulturala" izan ohi dute, eta hor erakusten dute batik bat beren "jenioa", beren intuizio 
berritzailea. Horri egon behar zaio adi. Berdin gertatzen da Jesusekin. Emakumearen auziari 
gagozkiola, gauza asko dira Jesusengan guztiz "kontrakulturalak", berritzaileak, are iraultzaileak. 
Eta hor agertzen digu bere joera, sentikera, "espiritu" berezia, Jainkoaren Espirituak haren bidez 
eman zigun eta ematen digun aire freskoa, aurrera-bultzada. Jaso dezagun bada, Jesusek 
emakumeari buruz izan zuen jarrera harrigarriaren zenbait adierazgarri, gaurko gure Elizarentzat 
txit esanguratsuak izan daitezkeelakoan5: 
 

6.1. Emakumearen mundua argitara atera  
Kultura androzentriko batean, gizonezkoa ohi da bozeramaile, eta hizkuntza bera "ar" 

bihurtzen konturatu gabe: emakumearen mundua (sentipenak, gustuak, lanak...) ezkutatzera 
jotzen du hizkuntzak. Euskaraz ez dugu inguruko beste hizkuntzek (gaztelera, frantsesa, 
alemaniera, ingelesa...) duten adinako genero-arazorik, baina gu ere ez gaude erabat libre: Elizan 
denok "anai-arreba" garela esaten dugu, eta hala ageri da nonahi gure idazkietan; baina hori 
mintzaira "arra" da, emakume kristau batentzat elizkideak "anaiak" (edo "nebak") eta "ahizpak" 
baitira: bizkaierak eskaintzen du soluziorik egokiena, beti "neba-arrebak" erabiliz; mintzamolde 
hori ez da da ez androzentrikoa eta ez ginozentrikoa: gizonezkoaren ikuspegia ("arreba") eta 
emakumearena ("neba") biak elkartzen ditu. 

Beraz, hizkuntza androzentrikoak emakumea ezkutuan uzten du, isilpean gordetzen, ez 
balitz bezala. Jesusek berak, Jainkoak dena ematen digula adierazteko, aitak semeari ematen dion 
ogia aipatzen du, baina ez ogia oratu eta erre duen ama (Mt 7,9). Halere, oso nabarmena da 
Jesusengan bestelako joera, emakumea ezkututik atera eta mintzairara ekartzeko joera, 
emakumeek bizi duten mundua mintzairan aipatzeko joera. Harritzekoa da zenbat emakume ageri 
den ebanjelioetako kontakizunetan. Kasurik harrigarriena Mk 14,3-9 dugu: emakume bat ageri da 
Jesus Mesias bezala "igurtzitzen". Jesusen esanei dagokienez, berriz, harritzekoa da zenbat aldiz 
aipatzen dituen Jesusek gizonezkoa eta emakumea bikote simetrikoa osatuz: gizonezkoak ereiten 
duen mostaza-haziaren parabolaren ondoan, emakumeak irinetan nahasten duen legamiarena (Mt 
13,31-33/Lk 13,18-21); ardi galduaren parabolaren ondoan, emakumeak galdu duen 
txanponarena (Lk 15,3-10); adiskide aspergarriaren parabola (Lk 11,5-8) eta emakume alargun 
aspergarriarena (Lk 18,1-8). Itun Zaharreko adibideak jartzean ere, gizonezkoenak eta 
emakumezkoenak bikoteka aipatzen ditu: Jonas eta ninibetarrak alde batetik, Salomon eta 
Hegoaldeko erregina bestetik (Mt 12,41-42); Elias eta Sareptako emakume alarguna batetik, 
Eliseo eta Naaman legenduna bestetik (Lk 4,25-27). Gizonezkoaren lanaren ondoan aipatzen da 
emakumearen lana ere: soroan ari den gizona eta errotan ari den emakumea (Mt 24,40-41); 
gizonezkoen ardogintza eta emakumezkoen josketa (Mk 2,21-22); nekazari-lanak eta irule-lanak 
(Mt 6,26-28). Ez da adibide hauen parekorik ezagutzen Jesusen inguruko garaikideengan. 

Beraz, Jesusek ez zuen emakumea zegoen tokian, ezkutuan, utzi. Argitara atera zuen. 
Jakin izan zuen begiratzen eta mintzagai bihurtzen. Emakumezkoen adibideez baliatu zen 
Jainkoaren aurrean nolako jarrera behar dugun erakusteko (bere eskubideak aspergabe eskatzen 
dituen emakume alargunaren parabola: Lk 18,1-8), eta are gehiago: Jainkoaren beraren jokabidea 

                                                           
  5 Ik. G. Theissen - A. Merz, El Jesús histórico, 250-256 or. Dena den, Theissen-ek berak esaten duenez, 
arlo honetan ere ez da Jesus judaismotik kanpora ateratzen: Jesusek emakumearekiko izan zuen joera 
berritzailearen parekoak baziren bere garaiko judaismoaren barruan, helenismoaren eraginez bereziki. 
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nolakoa den erakusteko (legamiaren parabola - Mt 13,33/Lk 13,20-21 - eta txanpon galduaren 
parabola - Lk 15,8-10). Emakumea Jainkoaren arduraren, lan isilaren, ahalegin emankorraren 
parabola bihurtzen du Jesusek. Kristautasunean nagusi izan den eta oraindik ere nagusi den 
androzentrismoaren salaketa nabarmena da hori guztia. 
 

6.2. Emakumeak sendatu 
Jesusek emakume asko sendatu zituen, osotasun fisikoa ez ezik, duintasuna ere bihurtuz 

eta gizarteko kide oso eginez. Edo, agian, gizarteko kide oso eginez sendatu zituen. Esate 
baterako: Magdalako Maria, Jesusek eritasun larriren bat sendatu ziona (Lk 8,2); emakume 
konkortua, Jesusek larunbatez zuzendu eta Abrahanen alaba deitu zuena (Lk 13,10-17); 
emakume feniziarraren alaba, jentila izan arren (Mk 7,24-30/Mt 15,21-28: ohartaraztekoa da, 
hauxe dela ebanjelioetan Jesusek eztabaida bat irabazten ez duen kasu bakarra; emakume 
jentilaren arrazoia aitortzen du Jesusek). 

Baina emakumeak ez zituen sendagai huts bihurtu, baita sendatzaile ere, beren buruaren 
sendatzaile: "Emakume, zeure sinesmenak sendatu zaitu", esaten dio Jesusek odoljarioa zuen eta 
jantzia ukitu dion emakumeari (Mk 5,34); odoljarioak gizartean lotsagarri eta kultuan parte 
hartzeko ezindua bihurtzen zuen, beti kutsatua zegoelarik; inor ukitzea guztiz debekatua zuen, 
eta horixe zen eritasunik okerrena. Beraz, Jesus ukitzean, debeku sozial eta erlijiosoa hausten du, 
eta Jesusek hausketa hori ontzat ematen. Gizarteak eta erlijioak ezarritako hainbat debeku eta 
arbuio baztertuz bakarrik senda daiteke emakumea, eta horixe da Jainkoak Jesusengan agertu 
duen borondatea. 
 

6.3. Emakumea bere buruaren jabe 
Rabino batek esaten zuen: "Emakumea diruz, hitzarmenez edo sexu-harremanez eros 

daiteke. Esklabua dirua ordainduz, hitzarmena eginez edo norberetzat hartuz eskura daiteke. 
Beraz, ba ote da alderik emakume bat eskuratzetik esklabu bat eskuratzera? Ez!" Emakumea 
erosgai, langai, gozagai. Eta orduan oraingo aldean nabarmen. Emakumea ez zen bere buruaren 
jabe nahi zuenarekin ezkontzeko, ezta ezkongabe gelditzeko ere (emakume ezkongabea 
arriskutsu jotzen zen, gizonezkoaren kontrolpean ez zegoelarik...).  

Badira Jesusen esanetan gutxienez bi zuzen-zuzen joera horren aurka doazenak: 
1. "Bere emaztea utzi eta beste bat hartzen duenak... bere senarra utzi eta beste bat hartzen duen 
emakumeak adulterio egiten du" (Mk 10,11-12 par.); Jesusen garaian gizonezkoak bazuen 
zenbait kasutan emaztea utzi eta beste bat hartzeko eskubidea, baina ez emazteak. Jesusek, ordea, 
elkarren parean jartzen ditu biak.  
2. "Batzuk ez dira ezkontzen... Jainkoaren erregetzagatik hala erabaki dutelako" (Mt 19,12). 
Gizonezkoak bezalaxe aukera dezake emakumeak ere ezkongabe gelditzea, eta hartara ez da 
gizonaren mende egongo. Jesusek ematen duen arrazoia Jainkoaren erregetza da, noski, eta ez 
emantzipazio hutsa, baina ba ote da biak bereizterik? Jainkoaren erregetza aukeratzen duenak 
Jainkoak eskaintzen duen askapen osoa aukeratzen du, eta emakumeak gizonarekiko bizi duen 
mendekotasunaren askapena ez da hutsalena. 
 

6.4. Emakumeak, segitzaile eta profeta 
Harritzekoa da Jesusek emakumeekin jendaurrean nola tratatzen duen, orduko ohituraren 

aurka. Baita emakume samariarrarekin  (Jn 4,6-27) eta jentilarekin ere (Mk 7,24-30 par.). 
Rabinoek ohi zutenaren kontra, gizonezko segitzaileak bezalaxe onartu zituen Jesusek 

emakumeak ere bere ikasle-taldean, eta denak elkarren pareko: Baziren han emakume batzuk ere 
urrutitik begira; haien artean, Magdalako Maria, Santiago gaztearen eta Joseren ama Maria, 
eta Salome. Hauek Jesusen ondoren eta beraren zerbitzuan ibiliak ziren, Galilean zegoela; 
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bazeuden beste emakume asko ere, Jesusekin Jerusalenera igotakoak (Mk 15,41-42). Berekin 
zituen Hamabiak, baita espiritu gaiztoetatik eta gaitzetatik sendatuak zituen zenbait emakume 
ere (Lk 8,2). Gizonezkoek bezalaxe beren etxeak eta familiak utzi eta Jesusen segitzaile ibiltari 
bihurtuak ziren emakumeak ere, gizonezkoengandik libre eta gizonezkoak bezain libre. Jesusen 
jokabidea probokagarria zen kultura hartan. 

Jesusen aitorpenik osoenetako bat Betaniako Martaren ahotik dator (Jn 11,27) eta 
ikaslearen eredu gisa ageri da zenbait emakume ebanjelioetan: Betaniako Maria (Lk 10,38-42), 
gurutze ondoko emakumeak (Mk 15,41-42), Magdalako Maria, Jesus berpiztuaren lehen aitorlea 
(Jn 20,11-18). Emakumea ez da jadanik emazte eta ama hutsa, bular eta sabel hutsa, senarraren 
eta seme-alaben funtzio edo zerbitzari hutsa. Emakumearen bokazioa eta zoriona ez dira sabelera 
eta bularrera mugatzen: Jesusen entzule, ikasle, segitzaile, Jainkoaren borondatearen egile dira 
edozein gizonezko bezalaxe (Lk 11,27-28). "Sabeletik belarrira" (M. Navarro) igaroarazi ditu 
Jesusek emakumeak, Hitzaren entzule bihurtuz (esaera rabiniko batek zioenez, "alabari Tora 
[Idazki Santuak] irakasten dionak prostituzioa irakasten dio"). 

Baina Jesusek ez zituen emakumeak entzule huts bihurtu. Hitzaren jabe ere bai, profeta. 
Jainkoaren erregetza iragartzera bidali zituenean, tartean emakumeak ere bazirela pentsatu behar 
da. Datu askoren arabera, Magdalako Mariak goi-mailako postua izan zuen lehen kristau-
elkartean ("apostolu nagusi" deitzen zaio testu askotan). Beraz, Rosemary Radford Ruether-ekin 
esan genezake, "Jesusek, gizadi askatuaren eta Jainkoaren hitz askatzailearen ordezkari denez, 
patriarkatuaren kenosia erakusten digula"6. Baina Jesusen jarrera berritzaile eta berdintzaile 
honek ez zuen, tamalez, luzaro iraun bere ondorengo Elizan. Joera patriarkalista nagusitu zen 
berriro, eta emakumea berriro mendean eta bazterrean gelditu zen mende askotarako. 
___________________________________________________________________________ 
 ANTZINAKO ELIZAN EMAKUMEAK ZER?  
 
(Ik. R. Aguirre, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, Desclée de Brouwer, Bilbo 1987, 
                                                           
  6 Aip. in R. Gibellini, La teología del siglo XX. Sal Terrae, Santander 1998, 472. or. Eta Hamabien 
talderako emakumerik izendatu ez izanak ez ote du gizonezko eta emakumezko ikasleen arteko berdintasuna 
gizonezkoen alde hausten? Neurri batean bai: gizonezkoak bakarrik hartu zituen Isralego hamabi leinuen irudi 
gisa. Puntu honen hasieran aipatu denez, Jesusek ere bere garaiko kultura patriarkala itsatsia zeraman eta ezin 
zuen ondare kultural hori erabat gainditu. Dena dela, hortik ez daiteke gaurko Elizan emakumearen 
berdintasunaren kalterako inolako ondoriorik atera; esate baterako, emakumeak ez daitezkeela kristau-
elkartearen buru izan maila eta arlo guztietan. Logika bera aplikatuz, Elizako apaiz eta gotzai guztiek juduak 
izan beharko lukete, Jesusek Hamabien talderako aukeratu guztiak juduak izan baitziren. Hori baino aukera 
gehiago eman behar zaio historian eta Elizan Jainkoaren Espiritu asmalari eta berritzaileari. Nolanahi ere, 
arestian esan den bezala, Jesusek ez zien Hamabiei gobernu-kargurik eman, eta ez digute erakusten gaurko Eliza 
zehazki nola "gobernatu". 
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165-197 or.) 
 
1. Paulo, erdibidean. Paulo "misoginoa", emakumearen etsaia, ote? Noski, bere garaiko kultura 
orokorrari jarraituz, emakumea gizonezkoaren mende dagoela onartzen zuen, eta Jesusen aldean 
atzera gelditu zen horretan. Hala ere, Paulo ez da uste ohi den bezain misoginoa. Gogora 
ditzagun zenbait datu: 
1) Ga 3,28an ematen duen printzipioa guztiz iraultzailea da, Jesusen ezpal berekoa: Ez da 
jadanik bereizketarik juduaren eta judu ez denaren artean, esklabu eta librearen artean, 
gizonezko eta emakumearen artean, zuek guztiok bat baitzarete Kristo Jesusengan". Printzipio 
hori ausartegia iruditu zitzaion berari ere, itxura denez, eta 1 Ko 12,13an, formula bera aipatzen 
duelarik, gizonezko eta emakumeen berdintasuna isildu egiten du. 
2) 1 Ko 11,5ean ontzat ematen du emakumeak kristau-batzarretan profeta bezala hitzegitea. 
Burua beloz estalita hitzegin behar du, hori bai, baina hitzegin dezake; hori onartezina iruditu 
bide zitzaien askori, eta norbaitek 1 Ko 14,34an beste eranskintxo hau sartu zuen: Emakumeei ez 
zaie zilegi batzarrean hitzegitea; beude isilik beraz, eta ager bitez mendeko. Hitz horiek ez dira 
Paulorenak, baina txintxo bete ditu gure Elizak. (Beloaren arazoari dagokionez, Paulo bera ere 
nahastuxea ageri zaigu, eta azkenean zer esan ez dakiela: 1 Ko 11,5-16). 
3) 1 Ko 7,4an elkarren pare-pareko jartzen ditu senar-emazteak. 
4) Bestalde, emakumeen laguntza eta lankidetza garrantzitsua izan ziren Paulorentzat; hor ditugu 
Lidia (Eg 16,14-15.40) eta Priszila (Eg 18,2-3.18.26; Erm 16,3; 1 Ko 16,19). Eta Pauloren eliz 
elkarteetan, emakumeek gidaritza-postuak ere izan zituzten zalantzarik gabe: Erm 16an aipatzen 
dituen emakumeak ez dira adiskide soilak, eliz arduradunak baizik (ik. Kol 4,15; 1 Tm 3,11). 
5) Azkenik, Ef 5,22 eta Kol 3,18, ezkontza-ospakizunetan andregai eta emakume bat baino 
gehiagorentzat masaileko baten pareko gertatzen direnak, ez dira Paulorenak, oraintxe esango 
dugunez. 
 
2. Emakumea, gero eta baztertuago. Eliza eratu ahala, androzentrismoa nagusitzen joan zen eta 
emakumea bazter uzten. 
1) Ebanjelioetan bertan ere nabari da emakumeen presentzia isiltzeko joera. Adibide bat: Jesus 
berpiztuaren lehen testiguak eta aitorleak emakumeak izan ziren (Mt 28,9-10; Jn 20,11-18), 
baina tradizio hori isiltzera jo zuten: Lukasen esanetan, Simon Pedrori agertu zitzaion aurrena 
Jesus (Lk 24,34); Paulok 1 Ko 15,3-5ean jasotzen duen "kredo ofizialean" ez da jadanik 
emakume bat bakarrik ere aipatzen.  
2) Pauloren izeneko tradizioa berehala "patriarkalizatu" zen, eta Erromatar Inperioan nagusi 
ziren famili arauak ezarri ziren kristau-elizetan ere. Garbi ageri da Paulorenak ez diren baina 
Pauloren izenean babesten diren gutunetan: Emazteok, izan senarren mendeko... Seme-alabok, 
izan beti gurasoen esaneko... Esklabuok, izan beti mundu honetan nagusi dituzuenen esaneko" 
(Kol 3,18-4,1; Ef 5,21-6,9; ik. 1 P 2,18-3,7; 5,1-5). 
3) Paulo baino geroagoko diren Gutun Pastoraletan, berriz, jokabide-arau patriarkal hauek 
familiatik Elizara igarotzen dira: eliz elkarteko episkopos edo arduradunak gizonezkoa eta etxe 
oneko familiburu jatorra izan behar du (1 Tm 3,2-7; Tt 1,7-9); neska gazte guztiek ezkondu egin 
behar dute (1 Tm 5,14; besterik zioen Paulok), baita hirurogei urtetik beherako emakume 
alargunek ere (1 Tm 5,9-10); senarrik gabeko emakume libreak jasan ezin... Hau da, Eliza bera 
ere "patriarkalizatu" egiten da. 
 
3. Magdalako Maria eraman ezin. Emakume honek toki gorena izan zuen lehen kristau-
elkartean. Apostolu nagusi edo apostoluen apostolu izena ematen zaio idazki zaharretan sarri. 
Baina badirudi zenbait gizonezko eta, bereziki, Pedro kontra izan zituela. Etsaigo horren aztarna 
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bitxiak ditugu zenbait idazkitan: 
1) Tomasen Ebanjelioa deritzan ebanjelio apokrifoan (K.o. 74-140 bitartekoa), Pedro kexaz 
joaten zaio Jesusi, Maria beraiekin batera dabilelako: "Alden bedi guregandik, emakumeek ez 
baitute bizia merezi!". Eta Jesusek erantzuten dio: "Neuregana ekarri eta gizonezko bihurtuko 
dut. Horrela, bera ere espiritu bizidun bilakatuko da, zuen, gizonezkoon antzeko" (118). Jesusen 
ahotan jartzen den erantzuna bitxi gertatzen zaigu, baina zera frogatzen du behintzat: Maria 
goian zegoela. 
2) Pistis Sofia deritzan idazki gnostikoan (III. mendekoa), Maria goi-postuan ageri da ikasleen 
artean; berak egiten ditu Jesusi zuzentzen zaizkion 46 galderetatik 39. Pedrok ezin du eraman 
(36,146), eta Jesusi esaten dio: "Ene Jauna, emakume hau ezin dugu jasan, berak hitz egiten 
baitu beti, guri hitzegiten utzi gabe". Maria ere kexu da, Pedrok, emakumeekiko gorrotoz (72), 
beldurra ematen diolako. Jesusek zera esaten du: Jainkoaren agerpena jasotzen duenak hitz egin 
behar duela, gizonezkoa izan nahiz emakumea; eta Mariari zorioneko deitzen dio eta hitz egiten 
uzten, haren bihotza zerura begira baitago beste ikasleena baino gehiago (17). 
3) [Magdalako] Mariaren Ebanjelioa deritzanean (II. mendekoa) ageri da gehien gatazka. Maria 
da Jesus berpiztuak ezkutuan irakasten dituen egiak azaltzen dituena. Andresek esaten du: "Zuek 
esan, honek esandakoa zer iruditzen zaizuen. Nik behintzat ez dut uste Salbatzaileak horrelakorik 
esan duenik" (15). Pedrok ere halatsu galdetzen du: "Salbatzaileak emakume batekin hitzegin ote 
du guregandik ezkutuan? Horri entzun behar ote diogu, gu baino lehenagokoa balitz bezala?" 
(16). Mariak negarrari ematen dio eta Pedrori esaten: "Ene anaia, Pedro, zer uste duzu? Gauza 
hauek asmatu egin ditudala edo Salbatzaileari buruz gezurrak esaten ditudala iruditzen al 
zaizu?" (17). Orduan Lebik hitza hartu eta Pedrori esaten dio: "Pedro, zu beti haserre zara. 
Emakumeak etsaiak balira bezala tratatzen dituzula sumatzen dut. Jaunak duin egin badu, nor 
zara zu berau arbuiatzeko?" (18). 
___________________________________________________________________________ 
 
BIBLIOGRAFIA: J. Gnilka, Jesús de Nazaret. Mensaje e historia, 203-236 or.; M. Hengel, 
Seguimiento y carisma. La radicalidad de la llamada de Jesús, Sal Terrae, Santander 1981; G. 
Lohfink, La Iglesia que Jesús quería, Desclée de Brouwer, Bilbo 1986; J. Mateos, Los Doce y 
otros seguirdores de Jesús en el evangelio de Marcos, Cristiandad, Madril 1982; X. Pikaza, Para 
vivir el evangelio. Lectura de Mc, Verbo Divino, Lizarra 1995; E.P. Sanders, La figura histórica 
de Jesús, 145-150 or.; E. Schillebeeckx, Jesús, 198-208 or.; G. Theissen - A. Merz, El Jesús 
histórico, 244-256 or. 
 


