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Artikulu hau, nolabait, A.Oleak “Kristaufobia” titulupean
(Karmel 2009-2) eskaini zigun hausnarketaren oihartzuna da.
Gaurko giroa gure Elizaren eta kristautasunaren aurkakoa
dela, oso garbia eta jakina da. Kanpotik gogor erasotzen digute, baina Eliza barruan ere, zoritxarrez, kritiken epidemiak jota
bizi gara. Ados A.Olearekin.
Baina ezin dut gordeta eduki nire barren barrengo ikuspegia eskaini gabe: gaurko kristaufobiaren ondoren kristaufilia
pozgarria ernetzen dagoela gure garai honetan. Beraz, itxaropen horren zergatia ematera nator.
Zera nahiko nuke beti: gure kritikoak errespetatuz jokatzea,
ez erortzea kritikoen kritika arinera.
Nire hausnarketen arabera, kristautasunaren aurkako gaurko giroa, batez ere bi pentsamolde taldekoi hauei zor zaie: 1)
Zientziari; 2) Ilustrazioari.
1) Zientziaren aldetik, zientziak frogatzen/erakusten duena
dela egia bakarra; zientziak frogatu gabea, ez dela aintzakotzat
hartu beharra.
2) Ilustrazioaren aldetik, gizaki orok askatasun osoa daukala nahi duen guztia dudapean ipini eta berak, bere adimenez
aurkitzen duena, bere jardunaren eta bizitzaren bide eta helburutzat onartzeko.
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1.– HONDAR GAINEAN eraikitzen dihardute
a) Zientzia aldetik
Zientzia behaketen gainean eraikitzen denez, eta behaketen
balioa zientzia hutsez oinarri ezina denez, zientziak ez dauka,
zehatz hitz egitekotan, balio autonomorik. Hau da, ez dauka
fundamentu objektiborik, baldin ez bada gizakiaren argi eta
babespean ari.
Zientziaren tenplura sartzea nahi duen gizakiak hau esan
behar dio atezain dagoen gizaki zientzialariari:
“Sinisten dut gizaki naizenez ikusi egiten dudala, eta sinismen horretan oinarritzen dut behaketen frogaren balioa”.
Eta zientzialari atezainak hau erantzun behar dio tenpluaren
atean:
“Horrela bada, zatoz barrura zientziagintza den lan zoragarrian saiatzera.”
Sinismen horren gainean eraikitako zientzia gizaki guztion
lorpen, onura eta gorespena da.
Darwinismoak, aldiz, ez dauka inongo babes zientifikorik.
Eboluzioaren teoria bete betean da zientifikoa, behaketez jasotako datuetan oinarritze baita, beti datu eta hausnarketa gehiagorekin osatu beharrean egongo bada ere. Baina selekzio naturalaren baiespena ideologia merkea da. Ez dauka behaketa
bakar baten oinarri izpirik. Eta absurdo zientifiko matematiko
itzela da zera esatea: ‘kosmosaren hasieran azaldu/sortu zen
hura inongo kode, programa, norabiderik gabe, selekzio naturalaren eragin hutsez arrautza oskolaren programa eta egin
ahalmen bi hurtu zela’; areago, ‘gi za zi goto bi lakatu dela’
baiestea.
Gizakiaren babespeko zientzia hutsez gizakia bera (soinezko maitagogoa) zer den argitu nahiari buruz, beldur izpirik gaIRITZIAK
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be esan behar dugu: burugabekeria itzela dela, ez duela askorik iraungo baiespen ustel horrek.
Beraz, zientzia autonomoa dela aldarrikatzea, hondar gainean eraikitzea da.
b) Ilustrazioaren aldetik
Ilustrazioa, berriz, gizakia adimenaren menpeko egitea da.
Ez du onartzen gizakiaren funtsa maitari izatea dela. Musika
entzutean, margo eder bat ikustean, ekintza altruista baten lekuko izatean, adimena erabili gabe maitagogoan bertan bizipen sakonak nabari dituela beragan. Eta edozein gertaeran,
edozein eginkizunen aurrean, maitagogoak bere esaneko adimena bideratu egiten duela helbide, alderdi, argitasun hau edo
bestearen bila saia dadin.
Bakoitzaren adimenaren iritziak bere bizitzaren gidari eginez, aberrazio guztien sorrerari bidea irekitzea da.
Ilustrazioaren gainean eraikitzea, hondar gainean eraikitzea.
da.
2.– HARKAITZ GAINEAN eraikitzen, GU
a) Gizaki maitariaren aldetik
Jakin jakineko egia da, guk gure adimena gidatzen dugula
gure maitakizunen aldeko jardunera. Horrela dagi, adibidez,
zientifiko ezagutariak, egiaren maitari jardunez bere gaiaren
inkognita guztien artean hautatzen ari denean zeren azterketara, zein alderditik eta nolako tresnez begiratzera gidatuko duen
bere adimena.
Gizaki guztiok gure eguneroko ibileran gure maita senak
burututa erabiltzen dugu adimena. Gizakia maitari dela esaten/
egiten ari gara, bere potentzia guztien jaun, gidari, nagusi,
erantzule. Hau da, zer/noren gainean eraiki behar dugun gure
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eta gizartearen bizitza galderari, erantzun zehatza eta garbia
ematen diogu: maitariaren, gizakiaren gainean. Egia gizakia
baita. Ez zientziaren gainean eta ez bakoitzaren adimenaren
iritzien gainean.
b) Fedearen aldetik
Gizakia maitari dela eta potentzia guztien jaun, giza ahalmenez hautematen dugu. Gure fedeak horren zergatia argitzen
digu zoragarri: maitariak gara, Jesus gizakiaren Aita den Maitasunak Espìritu Santuaren arnasaz bere antzeko egin gaitualako,
betiko bizitzan zorioneko maitasun-seme heldu gaitezen
3.– POZEZKO ONDORIOA
Ez gaitezen beldurtu. Hondar gainean eraikia berez eroriko
da. Kristauok harkaitz gainean eraikitzen ari garenak gora
egingo du ekaitz guztiak gaindituz.
Argia zabaltzen dator gizadian. Gure jakintzen aurrerapenak
gero eta argiago uzten dute zientzia hutsaren gainean eta adimenezko berekoitasunaren gainean eraikia hondarrera erortzen doala.
Etorkizuna fedean dago, gure kristau giza fedean. Ari da Espiritu Santua. Maitaroa, kristaufilia dator. Gora bihotzak.
Jenaro Garate
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