
Gizartea8

NOIZ sartu zan gure artean Kristoren Fe-
dea? Egia esan gai onetan eztabaidak sortzen 
dira. Batzuk esaten dabe Kristo berbiztuta 
laster. Au geiegikeria esatea da. Beste batzuk, 
ostera, oso berandu izan zala. Gai au argitzeko 
azterketa zintzoa egin bear da gure istorian.

NUNDIK etorri zan gure errira Kristoren 
fedea? Galietako kairik garrantzitsuena zan 
Narbonatik? Tolosa aldetik? Tarragonatik? 
Ireneo donearen Lyondik? Bai, Kristoren Ba-
rri ona eguzkiaren argi bizia lez zabaldu zan 
errialde eta bazter askotara.

NORTZUK? Atzerrietako salerosleek, 
gudariek, lejioetara sartuta gero Euskalerrira 
itzulitako mutillek. Aro artan Jesukristoren ja-
rraitzalle izatea,  mixiolari izatea zan.

ZELAN? Ixil ixillik adizkidetasunezko gi-
roan, aldi aretan zigorketa  aroa zan, eta kris-
tautasuna oiuka aldarrikatzea ez zan egoki.

LABURKI.  II mendean, agian-agian, 
kristautasunaren lenengo izpiak. III mendean 
ziur zegoan sarturik Euskal Errialde batzue-
tan. IV mendean Euskaldunen artean agertzen 
dira elizaren erakundeak

SAN JABIER. III mendean agertzen 
da Kristau fedearen testigantza goragarria 
Iruñan. Bai, Iruñan loratuko da zoragarriz-
ko udabarria, eta  Euskalerriko kristautasuna 
zeruko graziaren diztiraz beterik bizitzeko. 
Zelan izan zan ori Tolosako Saturnino go-
tzain jaunak bialtzen dau iriburu onetara Ho-
nesto abadea Kristoren Barri Onaren zeruko 
azia zabaltzera Bere mezua laburra eta sakona 
izango da:  “Ni Jaungoiko barri baten mixio-
laria naz. Origaitik sasi jainkoak alde batera 
utzirik, JAUNGOIKO barri bat, erliJio barri 
bat, gizarte barri bat bizi nai dogu. Zer gertatu 
da ba? Belengo estalpetxo baten jaio da Jesu-
kristo, Jaungoikoaren semea, gizon egiña, mai-
tasunez, parkamenez eta errukitasunez beterik 
bizi izan da gure  artean eta gizon gaizkilleak 
gurutzeratu egin  dabe. Baña Jesukristo erio-
tza ezereztuz eta berbizturik, apostoluak mun-
du zabalera bialdu ditu Espiritu Santuaren 
graziaz ta indarrez gizarte barria sortu ta bizi-
tzeko”. Iruñako entzuleen artean Firmo gizon 
jatorra, eta Eujenia bere andrea adi-adi dagoz. 
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Biotz batez alkarturik men egiñik ontzat 
artu dabe Honesto abadearen Barri Ona.

Fermin da euren seme bizkor-argia 
eta beste ainbat personen artean andik 
egun batzuetara kristau bateoa artzen 
dabe. Iruñan lenengo kristauak bateatu 
ziran ur putzua erakusten da. Fermin gaz-
teari kristau erakuntza zoli eta bizi-bizia 
emoten dautse Kristoren mixiolari izan 
daiten. Eta Tolosara doakigu kristau gi-
darien artean Kristoren eta Espiritu San-
tuaren graziaz eta doaiñez bete daiten. 
Modu onetan kristau nortasun bereziaz 
jabeturik ekin eta ekin diardu Kristoren 
erreñua zabaltzen, elizaren sakramentuak 
eta  serbitzuak betetzen. Urte gitxi ba-
rru apaiztuta ikusten dogu eta geroago 
Iruñako Gotzaiña izango da. Eta, Fermin 
gotzaiñak Naparroako erri askotan eten 
barik ibilli dabil Kristoren Barri Ona al-
darrikatu eta zabaltzen. Kontau eziñak 
dira Kristoren federa datozenak, bai Na-
partarrak, eta baita be inguruetako errie-
tan bizi diranak. Bere errialdea Kristau 
bide onean jarri dala ikusirik, zer egiten 
dau? Frantzia eta Europako beste errial-
detan mixiolari sutsua izango da. Garai 
artako biziera ez da kristauentzat bake-
tsua, bai ostera arriskutsua. Eta denbo-
ra gitxi barru Amiens urian. espetxeratu 
eta torturatua izango da. Azkenik burua 
moztuta martirizatua izango da. Iruñan 
eta Naparroan uztailaren 7an sekulako 
jaialdi eta omenaldiak egiten dira bere 
omenez.

EMETERIO ETA 
ZELEDONIO SANTUAK

Bizente Latiegi, euskal idazlariak, 
gauza jakingarriak ikasi eta argitu ditu. 
Bere historiaren azterketan esaten dau. 
“314 urtean euskaldun gotzain bat dago-
la Elusan, Narbona ondoan. Ortik jakin 
dakigu III mendea  baño lenago euskal 
kristau fededunak bizi zirala gure errial-
dean. Fedearen lenengo ezaugarria ez da 
gotzaiña, erri fededuna baño. Emeterio 

eta Zeledonio. soldaduak ziran eta euren agintarien 
menpe gorrian bizi ziran. Eta jakingarri izango da 
nork eta zelan ontzat artu eta bizi ebela Kristau fedea,  
bigarren gizaldian. Gure istorian gauza arrigarria be-
netan! Eta are geiago Kristogatik bizia emotea. Garai 
onetan Kristoren fededunak zitalki zigortzen ziran. 
Eta zoritxarreko egun baten agintzen dautse Emete-
rio eta Zeledoniori sasi jainkoak gurtzeko eta Kris-
tau fedea ukatzeko. Emeterio eta Zeledoniok, biok bat 
egiñik, esaten dabe naiago dabela bizia galdu Kristo-
ren fedea ukatu baño leen. Eta berebiziko zigor eta 
torturak arturik martirizatuak izan ziran III mendean. 
Euren gorpuak, gaur egun, erriaren begirune eta fede 
zintzoaz, Kalaorrako gotzain elizan betiko atsedena 

artzen dabe. Gotzaitegi onen parte eta kideak izan 
gara Araba, Bizkaia, Gipuzkoa XIX menderarte. Eta 
Kristoren fedearen goi argibideak eta ezin esan alako 
graziak artu eta bizi izan ditugu.

Prudenzio, kristau idazleak, onela idatzi eban Ka-
laorratik laugarren gizaldian: “Bruta quondan basko-
nun jentilitas” “Euskaldunen aspaldiko jentiltasun za-
karra” Orrek esan nai dau laugarren mende baño leen 
kristauak zirala lurralde onetako  ainbat biztanleak.

Bai, Euskal Errira kristautasuna. Eta Euskaldun, 
fededun, irugarren mendetik aurrera.
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Kaixo amama, itzi ginduzuzanetik danak bardin diardu; 
bueno bardin… antzera baten. Gurasoak bananduta dagoz 
eta amagaz ez dot artu-emonik, egia esan ez dakit ezertxo 

be beraren ganean. Orain dala ilabete bi kartzelan sartu ebela en-
tzun neban droga kontuengaitik baina ez deutsat jaramon andirik 
egin oni, badakizu jentearen zurrumurruak… Eta aitari buruz zer 
esan? Bearretik etxera ailegetan danean garagardao botila artu, 
butakan jarri eta bertan pasetan dau arratsalde osoa, telebisinoa 
ikusten.

Orain, arte eszenikoen goi mailako titulua ataraten nago Bil-
bon; egia esan asko gustetan jat teatroaren mundu au. Antzeztu-
ten asten nazenean nire errealidadetik ies egiten dot, beste izae-
ra baten sartuta. Pisu bat alkilau dot Amaia, Jon eta Itsasogaz. 
Amaia eta Jon ezagututen dozuz onezkero, txikia nintzanean eta 
zugaz parkera joaten nintzanean eurekaz olgetan baineban; eta 
Itsaso batxilerrean ezagututako neska bat da, naiz eta denbora 
gitxian ezagutu nire lagunik onenetako bat da; a zelako pena zuk 
ezagutu ez izana! 

Onezkero nire itaunka egongo zara ezta? Buuf.. nondik asi? 
Mutilen kontu onek arazoak besterik ez deustaz sortu. Arrigaria 

izan arren gaur 
egun oraindi-
no bardintasu-

naren aldeko bo-
rroka gogorrak 
egin bear izaten 

doguz, bai nesken esku-
bideak lortuteko edota 

nire kasuan lez, omosexua-
len eskubideak lortuteko. 
Bai amama, mutilak guste-
tan jatazala onartu neba-
netik jenteak arraro begi-

ratuten deust. Eta ez da 
begirada bakarrik, de-

Gogoratzen aal duzu?
(Arene Onaindia)

EUSKERAZALEAK ALKARTEA. BILBAO.  
2016eko sari leiaketa. seigarren saria 


