
Hartu berri-berria dut Benedikto XVI.a Aita
Santuaren bedeinkapena, autoan etxera
natorrela. Bidean hartu nau beraz haren

bedeinkapenak. Ez nau telebisioaren aurrean zain
harrapatu.

Aurpegiz ezagutzen nuen Aita Santu berria,
baina ahotsez ez. Eta eztarri ahul samarreko gizona
iruditu zait. Alde ederreko mardultasunarekin eman
zuen bere bedeinkapena  Joan XXIII.ak 1958ko
udazken hartan, Orixe  eta biok, liluratu gintuenean
ahotsaren ederrez. Oraingo honek mottel xamarra
atera du. Bakoitzak berea.

Iritsi naiz etxera eta telefonoa hartu dut
eskuan, mezuren bat baneukan jakin nahiz. Baneu-
kan. Urte oroz errepikatzen den bat neukan. Errente-
riar batena  zen,  hemen ere notizia; baina ez zetorren
Pasaiatik Errenteriatik zetorren. Heldu dela garaia.

Ez da inor asko izango herri honen inguruetan
ez dakienik errenteriarrek errebista haundi eta eder
bat ateratzen dutela urte oroz Madalenetan, herriko
pestetan alegia, eta OARSO deitzen dela errebista.

Inor gutxi izango da hori ez dakienik. Eta nor-
baitek balekike ere, nik izenpetutako  zerbait ager-
tzen dela errebista horretan aspaldiko urte hauetan
guztietan. Garaia heldu dela  eta aurten ere behar
dutela gogorazteko zeukan utzia bere enkargua
Joxan Arbelaitz Mitxelena jaunak, nere urteroko
deitzaile zuzenak. Beraz hasi egin beharko lanean,
ezetz esateko motibo bakarrik ere ez daukat-eta.

Eta gaia aukeratzeko zertan buruhausten
ibili, nere esku uzten didate-eta aukera? Eta nik,
apaiz izanik, ez al dut aski gai aspaldi honetan
Europan eta Sartalde guztietan ibili den erlijio-
burrunba hori, edo horren inguruko zerbait? Baietz
iruditu zait. Badela hor nahiko tertulia-gai errente-
riarrekin jarduteko eta ez daukadala ezer berriren
bila ibili beharrik.

Hori erabaki bezain laster, autora itzuli naiz
irudipenez, eta aita-santu-pesta honetatik hasi nai-
tekeela pentsatu dut.

JOAN PJOAN PAULO II.aAULO II.a

Bukatu du! Bukatu du! Bukatu du azkene-
an!!! Hori da azkena gure gizonarena! Eta hori
azken-aurrea! Ba ote bihoztunik munduan gure

Aita Santua kupitu ez zaionik? Katoliko izan edo ez
izan, ez dut uste izango denik munduan bihanka-
korik gure poloniarrentzat urrikalmendurik sentitu
ez duenik. Hori ibilera! Edo erabilera?

Eta azkena urrikalgarria izan bada ere, ez da
azkena bakarrik izan itxuragabea Joan Paulo II.aren
bizitzan. Aurreko zenbait urte ere hala izan dira.
Horiek ibiliak! Edo erabiliak? Lotsagarriak.

Eta hori adierazi beharra guri,  gorputzez
maxkaldua egon arren gure gizona, buruz eta ani-
muz primeran zegoela, eta Aita Santu osoa zeukala
Elizak katolikoak, eta hura zela  gure argi eta gidari
eta buruzagi eta  ez dakit nik zer. Hura zela lema-
zain guztizkoa Pedroren txalupan.

Baina noiztik da gai horrela eroritako gizo-
nezko nahiz emakumezko bat eginkizun horiei
erantzuteko? Bere buruari ia-ia zutik eusteko ere
gauza ez den pertsona, ez al dakigu zer bihurtzen
den? Ez al da ezerez bihurtzen? Eta ez da gauza, ez
egoteko, ez jarduteko, ez hitz egiteko, ez jateko eta
ez ia-ia ezertarako. Ez da gauza, askotan eta asko-
tan, ez-eta pentsatzeko ere. Hitz batean, ez da nor.

Baina Joan Paulo II.a bai noski! Haren animua
noski eta haren indarra eta haren argitasuna eta
haren jauntasuna!  Ez da guk nahi ordurako buka-
tua lotsaizun hori.

Eta hurrena, gizon hura Aita Santu baten
lanetarako gauza zela sinestarazterik ez zegoela
inori ikusi zenean, eredu egin digute. Hura noski
heriotzari aurpegi ematea, hura gurutzea erama-
tea, hura Jaunaren nahia betetzea! Hitz batean,
exenplua noski mundutar galdu guztientzat. Zer
eredua!  Horrelakorik!

Eta, jakina! Ahobero-festa horri errematea
emateko, zer bidezkoagorik “Santo Subito” deia-
darra baino?  Haiek deiadarrak jendeak begietako
malko eta sudurreko mukiaren erdian. Zer zen
hura! Milioiak omen ziren egun haietan Erroma
aldean ibili ziren jendeak, eta denen ezpainetan
beste orrurik ez: “Santo Subito”. Norbaitek entzu-
tekoa baldin bazen, entzuna izango da deiadarra.

Nik ez dut ozenagotuko. Nere fedea isilagoa
da hori baino. Eta batez ere, barrura lehertzen da,
ez kanpora.

Baina, beha ezazu, irakurle. Badut nik bikote
bat, andrezko eta gizonezko bera, neba-arreba.

NERE AITASANTUA
Joxe Mari Aranalde
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Urtez laurogeitik gora dira. Abertzale-abertza-
le-abertzaleak dira. Bere bizitzan  tokatu zaie
sufritzea elizaren jokabidearekin. Esan beharra
al zegoen hori, abertzalea izanda?

Fededun ederrak dira, zinez ederrak.
Ez dakit ezagutzen dudan inor, haiek bezala
zeru-lurrak elkartzen dituenik bere egunero-
ko bizitzan. Zinez dituzu argiak eta maitaga-
rriak. Beste zeregin handirik ere ez daukate-eta,
otoitz ugari egiten dute egunaren buruan.

Sinistu nahi al didazu  bi sinestun handi hauek
otoitz egiten diotela Joan Paulo II.ari mirari bat egin dezan
eta horrela lehenbailehen santu deklaratua izan dadin? Ni bai
harritu! Ni bai harritu!

Hau mundua! Eta hauek mundukoak!

Has zaitez zu egiazko fedea zer den eta zer ez den esaten eta
onaren eta txarraren mugak jartzen eta egiaren eta gezurraren
arteko marra markatzen.

Zer misterioa den gure bizitza! ON-on izatearen nekea pake-
pakean eramateak bestek ez du balio.

BENEDIKTO XVI.aBENEDIKTO XVI.a

Nere lagun batek, guk Benito esan behar genukeela dio.
Nik nahiago nuke. Koskaduna da izen haundi hori.

Izena-izen, Aitasantu berria dugu izen hori daraman gizo-
na. Ez dut gogoan jasoa zergatik hartua omen duen aitasantu-
izen hori Joseph Ratzinger kardinalak. Nolanahi ere, aitasantu
guztiek egin ohi duten zerbait egin du gure aleman honek:
Bataio-izena utzi eta beste bat hartu Aitasantutarako.

Urtez hornituxea hautatu digute Pedroren ordezko
berria. Joan berri zaigunak 20 bat urte gutxiago baitzi-
tuen aukeratu zutenean. Aukeran zahartxoa aukeratu
dute neretzat. Lanak arintzeko adinean, horrelako
zama bota gizonari bizkarrera… Gainera gotzainek 75
urterekin dimititzeko obligazioa baldin badaukate, nola da posible gotzainen gotzainak urte horiek pasa eta
gero horrelako lanak hartzea? Indarrak urritu eta lanak ugaritu. Horixe ere.

Gizon argia omen da. Liburu-gizona oso. Txit ikasia teologian. Horregatik edukia izan behar du lehengo
Aitasantuak Erroman. Honen eta honen laguntzaileen esanera erabakitzen zuen, nonbait, Joan Paulo II.ak, zein
erakutsi zen fede garbia eta zein sasikoa. Ez du ardura  makala edukiak  Eliza Katolikoan gure aleman argi honek.

Zorrotzegia izan den hotsa dago bere zereginean. Haatik zenbait jende beldur da berritasun handirik ez
ote dugun ikusiko ez ideietan eta ohituretan. Beraz, orain arte bezalaxe, atejoka dauden iritzi eta jokabide
askok atarian segi beharko ote duten aurrerantzean ere. Horren beldur da eliz-gauzetan ikasia den gizon eta
emakume asko.

Gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasunak berekin daramatzan ondorioak, esate batera-
ko, noiz izan behar duten sarrera Eliza Katolikoan galdetzen du munduak. Berdintasun horren aitormenak
gizartean sortarazi dituen aldaketek, noiz izan behar duten lekua katolikoen elkartean. 

Giza-eskubideak kanpora beha aldarrikatu eta aldarrikatu ari den Erromak , noiz onartu eta aitortu eta
bete behar ditu bere baitan? Honelako edo horrelako sexudunarekin ez-baina, pertsonarekin ez al ditu harre-
manak Jainkoak? Zer dira gizonkeria horiek? Noiz ikasi behar duen Elizak galdetzen du jendeak, “Jainkoaren
erreinuan ez dela arrik eta emerik”, pertsona maitatuak baizik.
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Hor dauzka Elizak hori eta beste horrelako hamaika auzi alde batera utziak, edo boteak. Baina
utziezinak! Zorionez! Etxe barruko auzi horiek konpontzen hasten ez den bitartean ez du itzal haundirik
izango munduaren aurrean. Ia Aitasantu berria ikusten dugun “Madalenarekin” eskuz-esku Berriona hots
egiten.

NERE AITNERE AITASANTUAASANTUA

Xelebrea iruditzen, irakurle, “nere Aitasantua” izenburua? Saiatuko nintzaizun esplikatzen , arrazoi iza-
teko batere grinarik gabe. Norbaitentzat lagungarri izan daitekeelakoan idatzi dut orain artekoa, eta idatziko
dut ere hemendik aurrerakoa.

Joan Paulo II.a hil zenean -hil baitzen hura ere azkenean!- kristau asko larritasun batekin egona da, berria
zein eta nolakoa izango: norberak nahi eta uste bezalakoa edo bestelakoa. Ia-ia ondoeza egindakorik ere izan
behar du, hau hautatu zutela jakin zuenean.

Nik ez nuen batere larritasunik izan. Joan zenarentzat “Aitaren” ongietorria eta sortetxeko “festa”
berezia desiratu nituen, bai eta ere haren itzala, onezkoa baldin bazen, mundura zabal zedin. Oraintxe bertan

ere, komeni bada, santu deklara dezatela desia-
tzen diot. Baina ez nere gustuko Aitasantua
izan delako. Ez da hala izan. Neri sufritzea
tokatu zait Joan Pulo II.arekin. Ikus.

San Inazioren mendeurrena zela-eta
hemen izan zenean, ni ez nintzen Loiolara
joan. Amari, bai, esan nion, nahi baldin
bazuen biok joango ginela. Hark, bera ez
zijoala esan zidan. Gehiegizko ibilia zela
harentzat.

Harena ikusi nuenean, ni libre gel-
ditu nintzen eta ez nintzen joan Loiolara. Ez

dut balio jendetzaren erdian  gustura ibiltzeko.
Gogaitu egiten naiz. Eta fede gauzetan, zerbait atseginik

ez biltzekotan, hobe batere ez ibiltzea. Horregatik ez nintzen
joan, eta ez naiz joaten horrelako bileretara.

Amarena eginkizuna nuen, eta beteko nuen kosta ahala
kosta; baina hark atzera egin zuenean, ni etxean.

Telebisioz ikusi nuen. Eta entzun! Ez dakit zenbat; baina
azkena bai behintzat. Eta zer entzungo azken-azkenean, eta
“Adiosss!” esez jositako bat. Hura kolpea estomagoan! Mina jarri
zitzaidan eta egun guztian ez zen joan. “Adiosss!” neri Loiolan?
Non zuen “Agur” bat, edo  “Gero arte” bat, edo “Ondo izan”
bat. “Adiosss!” behar zuen. Hura mina nik estomagoan! Borrare-
kin jo banindute bezalakoxe mina hartu nuen.

Ez dira hor bukatzen, ez hasten, nik Joan Paulo III.arekin
nozitu nituenak. Denak ez ditut esango. Leku asko beharko
nuke; baina badut beste zerbait utzi ezin dudana, eta beste
inor gutxiri gerta zekiokeena.

Azkenekoz Madril aldean izan zenean, irakurle, gogo-
an izango duzu nola bildu zen batera Aznarren familia oso-
arekin eta Errege-erreginarekin. Lekua ere bazen gure
sukalde bazterrak hainekoa-eta, hura edertasuna era
guztietara! Hura koadroaren distira! Aitasantua han,
Errege-erreginak han beren familia osoarekin, Estatuko
Presidentea ere bai berearekin. Hura on-izatezko jardi-
na! Huraxe paradisua. Zeinentzat ezik.
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Ez dakit inoiz bilkura batek nazka haundiagorik
eman didanik eta Aitasantuak pena haundiagorik. Zer
du honek ? esan dezakezu, irakurle. Oraintxe konta-
tuko dizut.

Irakurri berri-berria nuen “Un caso real” libu-
rua. Naparroako periodista batena duzu. Aita ere
periodista zuen, eta duen, batena. Izen haundiko
eta oneko periodista aita. Monarkikoa gainera. Eta
ni oso deskuidatua ez banago, aldizkariren  baten
edo egunkariren baten edo berri-ajentziaren baten
jabe ere izan behar zuen aitak.

Seme karrera egin-berriak ere merituak egin
nahi ditu, eta hor doa, aitaren eta amaren baimena-
rekin, Ipar Amerika  aldera, Espainiako printzea han
omen dabilela-eta, hari segitzera. Miamira nik uste.

Eta gure periodista gazte eta ibiltari zokomia-
tzaileak hor harrapatzen du printzea emakumezko
batekin itsasoko uretan eta ertzeko hondarretan eta
batean eta bestean  maitemindu modura bere
lagunarekin. Hori mauka gure periodista
gaztearentzat! Ez erraz, baina argazkiak
ere ateratzen ditu. Baita bakarren bat
edo beste bidali ere honera aitari.
Haatik ageri dira bat edo beste
delako liburu horretan.

Baina bere lana burutu
baino lehen hor harrapatzen
dute printzearen bizkartzai-
nek. Salaketaren bat dagoe-
la uste dut tartean. Hartzen
dute mutila, kentzen diz-
kiote kamerak eta abarrak
eta espetxera gure napa-
rra. Juizioa gero. Itxuraga-
bea juizioa, behin eta
berriz eta berriz atzeratuz
ibilia, eta behin juez baten
eskuetan eta behin beste
batenetan egona; baina
egiten da azkenean.

Eta gure periodista
gaztea, inolako deliturik ez
duen ekintza batengatik, AEBe-
tako espetxerik ikaragarrienetako
batera, “De alta seguridad” deitu
horietako batera.

Aitak egin zituen ahaleginak bere
seme gazte hura kartzela hartatik ateratze-
ko. Jo zituen aldabak, joan zen lagunetara,
Errege-etxe delakoan ere egin zuen, eup. Zer ez
zuen egin aita minduak! Ez alperrik. Ez zegoen
printzea ukitzerik. Eman behar zen eskarmentua.
Eta eman zen eskarmentua.Bidegabekeria horren

berri izan, eta beraren eragileak, Aitasantuaren
ondoan eta beraren itzalean, on-izate guztiaren
eredutzat ikusteak, sekulako nazka eta mina eta
higuina sortzen zizkidan. Aitasantuaren presentzia
hura neretzat lehergarria zen.

Horrela nola Joan Paulo II.a mingarri gertatu
zaidan  behin eta berriz, esan ditudan  horietan eta
beste askotan.

Baina hura izan dut nere Aitasantu. Ez neu-
kan besterik. Ni ez naiz egongo gustuko zaidan edo
ez begira, Aitasantua aitortzeko.

Berriak ere izan dezake alderdi “onargaitzik”
neretzat, eta mindu nazake eta sufri beharra gerta
dakidake. Baina Benedikto XVI.a izango dut nere
Aitasantua.
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