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Kristaufobiaren bolada bildurgarrian sartuta bizi garala, bistan dago. Epidemia gogorra eta zitala, dirudi. Hitlerren garaiko
antisemitismoaren antzekoa. Batez ere Europan zehar. Eta zer
esanik ez, gure lurraldeetan. Kristau balioen aurka edozer esateko, beti gertu ditugu gure komunikabideak. Hori bai!, arazo
batzutan, bata bestea baino amorratuago dihardue.
Aita Santuaren edo gotzainen ahotik ezer urten orduko, jo
eta ke euron kontra ari dira. Txarrena, gauzak goitik behera
okertuta aldarrikatzea izaten da. Gai batzutan, ez dago gure artean inongo adierazpen askatasunik. Guztiz aldrebestuta emoten dabezalako notiziak. Euroi komeni ez jakezanak, ostera,
isildu. Tautik ere ez. Esaterako, Euskal Herriko gotzainen aurtengo Garizumko karta pastoral ederra aipatu ere ez. Komeni
jakenean, gezurraren gezurrez, errukigabeko egurra emon.
Adibidez, bizpahiru kasu besterik ez. Bata, Aita Santuari,
Afrikara abioian doala, periodistak ainbat galdera egin eutsoezan. Baina hemengo komunikabideak bakarrik ihes edo sidari
buruz esandakoa oihukatuko dabe gau eta egun, han eta hemen. Eta horretaz, zenbat barriketa eta esames eta astakeria
gure arteko komunikabideetan. Gainera, Aita Santuak diñoana
hauxe izan da: “Ihesari aurre egiteko, preserbatiboa ez dala soluzio onena. Beharrezkoa dala pertsonen arteko sexu-hartuemonak beste modu batera ulertu eta baloratzea”. Alderantziz,
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Aita Santuak Afrikan zehar esandako egia biribilak europatarren lapurketei eta expoliazio negagarriei buruz, hitzik ere ez.
Holakoxe komunkabideak ditugu gure Euskal Herri maitean!
Bestea, eusko legebiltzarreko lehendakari barriak ados datorrela Aita santuaren irakatsiekin autortu dauanean, zelako
kritikak jaso dituan. Kritika penagarriena eta lotsagarriena, gure polítiko ohia eta badaezpadako abokatu batena izan da:
“Holan pentsetan dauan pertsona bat ez dala duin, eusko legebiltzarreko buru izateko”. Eta ateoa edo agnostikoa edo musulmana edo judutarra edo budista edo hindua edo espiritista bada… orduan, zer?
Kristauon kontra esaten diranak esango balebez, ateoen
edo agnostikoen edo beste erlejinokoen kontra… Hemen, biziaren alde jokatzea edo heriotzaren kulturari aurre egitea,
txarto ikusita dago, egon ere.
Gaurko eskribak
Urte guztian zehar, baina kristau jai nagusienetan baliatuten
dira, gehienbat, egurra emoteko. Batez ere, Gabonetan eta Aste Santuan. Da Vinciren Kodea edo Chicagoko apaiz batzuen
pederastea edo ez dakit Ameriketako edo Alemaniako “jakitun” baten Jesukristori buruz edo Ebanjelioei buruz egindako
azkenengo deskubrimentua edo… Besterik ez badago, betiko
soinutxua atarako dabe, hau da: inkisizioa edo Galileoren kasua edo gurutzadak… Baina kristauen aurka esan leikezan astakeria handienak asmatuta dagoz. “Nihil novum sub sole”
Aurtengo Aste Santuan be ez dira egon mantso. Oraingoan
Elizaren trapu zaharrak atera dabezanak 300 bat eliztar izan dira. Eta horretarako dokumentu bat kaleratu dabe. Eguen santuan gainera, Bilboko periodiku baten. Etaa gero beste hainbat
komunikabidetan ere bai. Ni neu ez noa dokumentu hori aztertzera. Aspaldian, gure arteko antierromatarismoz beteriko
klitxez eta topikoz eta harrokeria eriola dagoanez, ez dau merezi horretan denborarik galtzea.
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Nahi dodana da bakarrik pare bat xehetasun emotea. Komentarista batzuk, dokumentu hau goraipatzeko edo, agiria sinatu daben izen batzuk aipatu ditue “teologo” izena jarriz. Ni
neu ez nago konforme. Ezin deikeogu teologo izen eder hori
edozeini jarri. “Elizaren egiazko teologoak santuak dira”, idazten dau Hans Urs von Balthasarrek. Hau da, kristau sinismena
eta bizitza, teoria eta praktika uztarturik barne-barnetik esperimentau dituenak dira. Besteak eskriba edo idazlari batzuk besterik ez ditugu. Batzuk izango dira puntako eskribak eta besteak eskasagoak. Dokumentu honen sinatzaileak behe-mailakoak ditugula, bistan dago.
Baita kontuan artzekoa da Bernanosen intuizio argia ere.
“Los grandes cementerios bajo la luna” deritxon nobela sonatuan, santuak jarriko ditu Elizaren eta erdipurdiko gizartearen
egiazko gidari bezela. Batez ere, Frantzisko Asiskoa eta Teresa
Lisieuxkoa. Euroi eskeintzen deutseez bereziki nobelari frantsesak Jesusen berba honeek “Zuek zaree munduarentzat gatza… Zuek zaree munduarentzat argia”.
Elizari gaitzak santu urritasunetik datorkioz. Eta ez Erromako kuriatik. Zoritxarrez, gure elizbarrutian ere eskriba lartxo
eta santu gitxitxo gara.
A. Olea
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