
N A Z A R E T - E K O M A R I A B I B L I A j R E N A R A B E R A 

Mariarcn garaipcnak cgin eta haren grazi bcrcziak handiestcko ohitura 
izan dugu luzaroan. Mariari buruz hitz egitca haren laudoriak aipatzea zcn. 
Gurcgandik bcrciztcn zuena, gurc gainctik, goi-goian jartzen zuena zcn mi-
resgarriena: JAINKOAREN AMA izatea zan batez ere eta ia soilik Maria-
gan iniresgarriena. AMA MIRESGARRIA esamoldeaz adicraztcn da ondo-
ren sentimendu hori. 

Tercsatxo doneak, «mircsgarria baino arcago maitagarria» zela Maria 
csan ohi zuen. Nazareten bizi izan zen bezala aurkcztu beharko litzatekecla: 
judutar fcdcduna, apala, langilca, bchartsua, hainbeste nahigabe eta zaikasun 
jasan behar izan zitucna. Gugandik hurbil-hurbilckoa. Azkcn aldi honctan 
Elizak Mariarcn alderdi hori azpimarratu ohi du bestea ukatu gabe, Nazaret-
eko ncskatilarcn t̂ razi bcrcziak, batez ere Jainkoaren Ama izatctik datozenak 
ahaztu gabe, baina gurc antzekoa, guregandik hurbilago egitcn ducna aintzat 
hartzen da bcrcziki, Maria gurc Ama, arreba era ercdua dugu. 

Honda ikustca ez da gauza berria Elizaren historian. Ebanjeliock horrc-
laxe agertzen digute. Maria, Ebanjcliocn arabera, sincstun apala eta Jainkorcn 
asmoa bcte-bctean onartzen ducna da. Jainkoaren mezua nola onartu eta ha
ren deiari nola crantzun behar zaion irakastcko gidaririk cgokicna. Nork 
bcre bokazioa onartu eta jainkoaren salbazio cgintzan bcraren csanera eta 
berarckin lankide izatcko ercdurik bikaincna. Gaur egun sarri gogoratu ohi 
dugu Mariaren BAIETZA. Horixe da fededunaren benetako jarrcra; sorkari 
guztion jokacra. Jainkoak lankidctzat nahi gaitu bcre plangintzan. Eta Jainkoa 
eta Hark gurckiko ducn maitasuna ezagutzen duenarentzat czinbesteko da 
buru eta bihotz bete-bctcan Jaunarcn csancko jartzca. 

Bibliak sinismenaren credu bi agertzen dizkigu bata Itun zaharrcan eta 
bestea Itun Bcrrian. Lchcnengoa Abrahan dugu, Jainkoa onartu, berarengan 
ustc osoa jarri eta prcst-prcst dago bcrcn csanci men egiteko; bcre seme ba-
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karra aldare gainean opari gisa hiltzeko ere bai, horrela Jainko beraren agin-
tzariak, itxura batetan, hondatu egiten zirela jakin arren. Jainkoak bere as-
moak onez burutzeko badituela guk ez dakizkigun baliabideak, uste du 
Abrahan-ek. Itsu-itsuan jarri behar dugu ustea beragan. Itun Berrian Maria 
dugu sinismcnaren eta mentasun honen eredu. 

Maria eta beraren bokazloa 

Jainkoak Maria izaki berezia, bikaina sortu zuen. Harengan jarritako as-
moak bete zitezen beharrezko zituen bitarteko guztiez hornitu zuen. Ez 
zuen ederresteko edo ikuskizun bikain bat aurrean izateko hain grazi bereziz 
apaindu; Jainkoaren plana betetzeko horrelaxe izatea behar-beharrezkoa ze-
lako baizik. Guztia bere helburuetara zuzendurik dago; guztiak du bere zer-
gatia. Apaingarri hutsik ez dago harengan. Jesusen ama, gure Ama eta eredu 
izateko, bideraturik dago guztia. Espiritu Santuaren eraginez ondo funtzio-
natuko dutcn makinaren piezak bezala dira haren doaiak. 

Orain gauzek hutsik ez ematea zaigu gogoko; bakoitzak berea ongi 
zertzea. Maria ziur-ziurra da; ez du huts ematen sekula. Ebangelariek hori az-
pimarratzea dute Mariari buruz hitz egiten digutenean: Jainkoaren asmoei 
beti eta bete-betean erantzun izana. 

Sorkunde garbla 

Maria bere izatearen lehen ume bertatik pekatutik garbi gordea izan 
zen. Giza-historian ez da horrelakorik beste inoiz gertatu. Pribilegio honek 
Maria beste gizaki guztiongandik bereizten du, baina ez urrundu. Bera ere 
gizakia da; pekatu eta zama guztietatik aske geratzeko irrikaz dagoen giza-
familia honen artekoa da bera ere. 

Maria giza-familia honen pekatuetatik askatua izan da, zeharo askatua. 
Beste guztiok, ordea, geroko askapenaren zain gaude; hala ere gure askapena 
ez da bete-betea izango gizaki pekatariaren lorratzak beti ere guregan iraun-
go bait dute. Mariaren askapena lehenengo unetik eta erabatekoa izan zen. 
Haren izatean pekatuaren izpitxorik ere ez da izan sekula. Kristoren salbazioa 
?ldez aurretik eta bete-betean ezarri zitzaion Mariaren askapen-punturaino 
heltzea guretzat ezinezkoa da, baina, Kristoren opariaren salbazio-indarra 
crakusten digu. Maria horrela askatua badu, gu ere askatuko gaituela itxaron 
genezake. Maria pekatu guztitik garbi gordetzea Jainkoak dohainik egindako 
grazia da. Giza-familia osotik hura aukeratu zuen, hala nahi zuelako besterik 
gabe. Baina hura hautatzea beste guztion onerako izan da; beraz, itxaropen-
iturri dugu hori: Jainkoak bere amatzat aparte hartu zuen haregan harriga-
rriak egin baditu, besteongan ere egingo ditu, mugatuagoak badira ere. 
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Jcsuscn lchcn salbazio-cgintza harrigarria eta itxaropentsua da. 

jesusenjaiotzaren Iragarpena Mar ian (Lk. 1, 26-38) 

Mariarcn bizitzako gcrtakari hau guztictarik ezagunena da. Lukas eban-
gclariak zcrtzclada ugariz agcrtzcn digu. Berarentzat oso garrantzitsua da 
hori, Jcsuscn eta honcn amarcn izaera ezagutzeko ezin hobeto dator eta. 
Orain, iragarpen honek Mariarcntzat zcr esan nahi ducn aztcrtuko dugu. 

Jainkoa Mariari bere bokazioa, zertarako nahi zuen, agertzen dion unea 
da. Jainkoak ederretsi eta hautatu egin duela adierazten dio Aingeruak. Be-
raz, cz ducla zertan beldurturik. Israelgo historian zehar Jainkoak, hcrrian 
salbazio-cgintzan honetan edo horretan laguntzeko zenbait pertsona aukera-
tu zituenez, orain Mariak aukeratzen du bere obra nagusia aurrera eramate-
ko: bcrc Scmcaren gizakundea. Jainkoak bere mezulariak ezpain garbiz eta 
Espiritu Santua izuriz prestatzen zituen. Maria garbi-garbia egin du, jatorriz-
ko pekaturik gabca. Orain, Nazaret-eko neskatila hark, ezagupen osoz baie-
tza eman eta bere esanetara jarri dadila nahi luke. Dirudienez, isracldar guz-
tiek bezala Maria ere herriaren askapena David-en jatorritik sortutako Erre-
gcren baten eskutik itxaroten zuen. Jainkoak huraxe aukeratu du bere ama 
izan dadin. Seme hau Espiritu Santuaren eraginez sortuko da. Jainkoak zu-
zenki esku hartuko du, gizakia den aldetik ere Jainkoaren semea dela argi 
gera dadin. Mariak giza-familiari dagokionez eta Espiritu Santuak jainkotasu-
nari dagokionez osotzen dute obra miresgarri hau. Inongo gizonek ez du 
parterik izango. Jainkoaren Semearen gizakundea mirarizko gertakaria da, gi-
za-historian sartzen den gizaki oso-osoa, baina mirezgarrizkoa da eta. Jesus 
bere jainko-izatean ezezik bere giza-izatean ere Jainkoaren semea da Maria-
ren bitartez. 

Mariak onartu egiten du mezulariaren esana. Ez du inolako zalantzarik. 
Zakarias-ek egin zuenez, ez dio inolako frogarik eskatzen sinesteko. Mariak 
bete-betean eta baldintzarik gabe erantzuten du. Jainkoaren esku usten du 
bere burua, hark bere asmoak aurrera eraman ditzan. Horixe esan nahi du 
eman ducn BAIETZAK. Gazte honen zerik ederrena bere egoera berria 
hain xaloki eta apalki onartzean datza. Ez du bere burua best'eengandik 
urrun ikusten. Ingurukoei jaramonik egin gabe ez da bere baitan kiribiltzen 
harrokeriaz bere burua handietxirik lehen bezain maitagarri, zerbitzari leial 
izango da gero ere. 

Harrigarria da Elisabeth bere senideagana joateko hartzen duen eraba-
kia. Hau ere seindun zegoen. Eta Mariak bere laguntza eskaini nahi dio, be-
ragan ezer gertatu ez bailitzan. Elisabeth-ek goitiko inspirazioz misterio ho-
rren berri jakiten du lehengusin gazteari «nire Jaunaren ama» izena emanez 
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agurtzen du, honen bisitak eman dion poza adieraziz. Zorioneko deitzen du 
«sinestu duelako». Jainkoak, bere apakasun eta handitasunez, bera bezalako 
gazte pobre eta xumea hautatzeko gertu dagoela pentsatu bait du. Honela, 
giza-erizpidez barik, Jainkoaren jokaera ulertzen duenaren fede harrigarriz 
ari dela erakusten du. 

Mariaren mentasuna ez datza zerbitzuan soilik, Jainkoaren hautatua iza-
teaz ohoretsu ikus zezakeen bere burua. Nor ez zen egongo ba prest horre-
tarako? Haren handitasuna honetan datza: Jainkoa guretzat ezagutezina, bcra-
ren asmoak misteriotsuak direla pentsatzean eta bitarteko xume eta apalen-
gana jotzen duela euren izaera apal eta xurne horretatik atera gabe. Itun za-
harrean Jainkoa jende apalarengana jaisten zela esaten zaigu, baina gero jende 
apal horick printze izatera aldatzen dituela. Baina Mariak bere egitekoa bete-
betean onartzen du, bere xumetasun eta mentasunetik irten gabe. Horrela 
ere, Jainkoak harrigarriak egingo ditu haregan eta haren bidez; horrcgatik 
belaunaldi guztiek «zoriontsu» dela aldarrikatuko dute. 

Fedeak, apaltasunak, mentasun eta zerbitsuak, gizakiaren zerbitzurako 
eta ez zerbitua izatera etorri zenaren ama ohoretsua egingo dute. Hasieratik 
pekatutik garbi gordea izan bazen ere, orain birtute hauetaz apaindurik, Jain
koaren semeari berarengan leku egiten saiatuko da. Horrelako gai aproposez 
hezur-mamituko da Nazaret-eko Jesusen gorputza. Gorputz aldetik zer kide-
tasun ote zuen Jesusek Mariarekin? Jesusen izaerako zenbait kualitate haren 
amarengandik odolez jasoak dirudite. 

Maria bere bokazioa apaltasunez, gogotsu eta maitasunez onartzearen 
eredu bikaina dugu. Birjintasunez bizi izan zen beti, bere semearen zerbitzu
rako bere burua oso-osoan emanik bizi behar bait zuen. Ardura horrek ha
ren bizitza erabat betetzen zuen. Beste seme-alaba batzutan pentsatzea, Jain
koaren seme gizon eginaren ama izateko bokazioari uko egitea litzateke, es-
kaintza osoa eskatzen bait zuen honek. 

Belen-en (Lk. 2, 1-20) 
Halabeharrak eraginik, Mariak Belen-era joan behar izan zuen bizitzera. 

Augusto enperadoreak bere inperio handiko gizaki guztiei norbere jatorriz-
ko lekuan herritartzca agindu zien. Joseren jatorrizko herria Belen zen, eta 
bertan jaioko zen, agian, Ejiptotik itzultzerakoan egoitza han jartzekotan ari 
zela diosku S. Mateok eta (Mat. 2, 22). Aita bezain ankerra zen Herodes-en 
seme Arkelao-k agintzen zuela han jakiteak eraman zuen bizitokitzat Naza-
ret hautatzera. 

Mariak bide luze neketsua egin behar izan zuen Nazaret-etik Belen-era. 
Hantxe jaio zen Jesus. Zertzeladak dira kasu honetan zerikusi handikoak: 
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Jose eta Mariak, behartsurik gehicnck cgin ohi zutcnez, koba batctan 
aurkitu behar izan zutcn gordclckua. Hantxc sortuko zcn mundura Jainkoa-
ren seme gizon egina. 

Aingcruak iragarritakoa gogoan hartuz gero, antzenian genezake Ma
riak zcr itxaropen zuen jaiotza honctan: «Ez bcldurtu, Maria; Jainkoak gogo-
ko zaitu. Hara: haurdun gcrtatuko zara, senica izango duzu eta Jesus czarriko 
diozu izen. Haundia izango da, Goi-goikoaren Seme deituko dute eta bere 
aita Daviden errcge-aulkia emango dio Jainko Jaunak. Israel herriko crrege 
izango da betiko, eta harcn erregctzak cz du azkenik izango». (Lk. 1, 30-33). 

Israel herriak harropuzkeriaz ulcrtzcn zituen hitz hauek. Mesias botcre 
handiz horniturik etorriko zela ustc zuen. Herriak berchala onartuko zuen 
eta zeharo nagusituko zcn. 

Mariak ere, Belcncn crakutsi zuencz, uste berbera zuen. Ez zuen ongi 
ulcrtzcn halako bakardadcan aurkitu behar izana. Ez zuen ulcrtzcn zcrgatik 
Jainkoak ez zicn iragartzen gcrtakari hori herriko agintari eta jendc botqrc-
tsuari. Aingcruak artzain bchartsuctariko batzuri iragartzen die soilik albistc 
zoriontsua. Artzainci cntzumk, zur eta lur geratzen zircn guztiak eta hauen 
artcan Maria bcra ere bai. Ebangclariak, berriz, zera gaineratzen du: «Mariak 
gcrtakari guztiok gogoan hartzen zituen, bcrc barncan hausnartuz». Mariak 
ustc zucnez ez zirela gauzak gertatu csan nahi du honck. Jainkoarcn asmoak 
cz datoz bat gurc asmockin, cz eta Mariarenekin ere. Horrcgatik bcrc bar
ncan gogoctak cginik, Jainkoaren bidcak guk ustc cz ditugunak, mistcrioz 
bctckoak dircla ateratzen du. Horrcla, pixkanaka-pixkanaka Jainkoarcn jo-
kacra hobcto ulcrtu ahal izango du. Horixc da harcn gogocten ondorioa. 

Hem en Mariarcn sincsmena bcre distira osoan agcri zaigu. Jainkoaren 
asnioctara cgokitzen du bcre burua. Gcrtakariak ustc gabekoak dira, baina 
Jainkoak berc bidcak ditu. Fcdca Jainkoagan eta bcroncn agintzarictan sines-
tea da, Jaunarcn jokaera guretzat ulertczina izan arrcn. Ilunpcan eta ulcrtzcn 
cz ditugun bidectatik bagaramatza ere, Jainkoagan ustc osoa izatca, hor datza 
fedearen balioa. Mariarcn handitasuna, hain zuzen ere, horixc da: Konfidan-
tza itsua eta fmkoa Jainkoagan, ilunpcan czcr ulcrtzcn cz zucla cgon arrcn. 
Bcstc norbaitzuk, ordca, Mesias pobrctasuncan sortzea czin sinctsirik, ctsipc-
ncan crori zircn gcroago. Maria cz. Mariak, Jainkoagan sinestu eta buru eta 
bihotz eskaini zcn harcn csancra. Matcrialki behartsu izatca baino Jainkoak 
pobrctasun Iiorrctatik bete ditzakcela bcre asmoak sinestea, hori da Maria 
aintzagarri cgitcn ducna; hor datza harcn fedearen balioa. Aingcruak lchcn-
lchcnik adicrazi izan balizkio gauza guztiak, zcrgatik, nola eta abar, ziur-ziur 
eta bchaztoporik gabe ibiltzcko aukera izango zukcen. Baina Jainkoaren bo-
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rondatea bcstcrik da: ilunpcan bada ere, bcragan ustc ona jarririk aurrcra jo 
dczala. Horixc da ariniarcn «gau itsua», eta ilunc horrctatik bcrc ania crc cz 
zucn babestu nahi izan. Tcrcsatxo Doneak diocnez, fedcaren ilunpc horrctan 
Jaunarcn bila eta bila ari den arima zintzoaren ercdu izan behar duelako Ma-
riak. Horrcla izan zen Mariaren bizitza mundu honctan. 

jesus tenpluan aurkeztua (Lk. 2, 22-38) 

Ciertakari honctan ere Jainkoarcn jokacra nolakoa izan ohi den crakus-
ten zaigu. Tenpluko apaizek ez zuten Jesus ezagutu. Itxaropcnez bizi zen 
aguretxo behartsu eta jainkotiar batek ezagutzen du. Fcde bizidun behar-
tsuek ezagut zezaketcn soilik haur harcn baitan czkutatzen zen Mesias benc-
takoa. Belen-en artzainek; Jcrusalcn-en Simeon eta Anak. Hauek dira Jain
koarcn solaskideak eta Berri Onarcn mczulariak. Simon-ek jakitun jarri zucn 
Maria Jesusek ez zuela herria zcharo bercganatuko; cz zala guztiz onartua 
izango, alcgia. Isracldar guzticntzat cdo erorbidc cdo altxabidc izatcko eza-
rria zegoela. Bcraren inguruan zatikcta sortuko zcla: Batzuk, (gutxiengoak) 
onartuko zutcla, baina gchicngoak uko cgingo ziola. Harropuzkcria eta ga-
raipen errazik lortu ez bazuen, aniak ere scmcarcn nahigabc eta porrotaldie-
tan csku hartu beharko zucn. 

Pixkanaka-pixkanaka Mariaren idciak Jainkoarcn asmoctara cgokituz 
zihoazela nabari da. Beraz, herriaren baitan "ari ziren Mesias garailearcn ustc 
okcrrak aide batera utzi bcharko zituen. 

Jainkoak bide sail eta korapilotsu horrctatik joko ducla onartzea oso nc-
kctsua da, baina hortxc dago balioa hortixik lor genezake fedcaren helduta-
suna. Maria dugu horrctan crc ercdu. Bera pekatu gabca izan zen, baina fe-
dedun guztion bide latz eta ilunctik ibili bchar izan zucn hark ere. 

jesus Haurra tenpluko doktoreen artean (Lk. 2, 41-52) 

Jesus haurra, csanckoa eta men-mena zenez, Jose eta Mariari baimena 
eskatzen ohiturik zegocn cdozertarako. Oraingoan, ordca, haici czcr adicrazi 
gabe, berak beratara hartzen du crabakia. Guraso gaxoek nahigabczko egu-
nak iragan behar izan zituzten. Azkcncz tenpluan aurkitu zuten haurra dok-
toreekin hizketan. Gaztctxo azkar eta buru argikoak erlijioari buruzko galde-
rak egin eta crantzunak cniatcn zizkicn legc-irakasle haiei. Entzuten zioten 
guztiak txunditurik zeuden harcn erantzuncn trebetasunaz. 

Maria harriturik gcratu zen Jesuscn portaeraz. Ez ote zen ohartzen gu-
rasoei enian zicn nahigabcaz? Gaztctxoak cz du bcre burua errudun aitor-
tzen. Bcrak hartu beharreko crabakia zen eta gurasoek pentsa zezaketcn ho-
rrenbestcrik. Zcruko Aita da hark egin behar ducn obrarcn gidari eta bero-
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ncn csaiictara cgon behar du lurrcko gurasocn esanctara baino arcago. Plan-
gintza honcn konturik inori cman bcharrik cz du. Ez du inori aholkurik es-
katu bcharrik. «Gurasock cz zuten ulcrtu csan nahi zicna»- diosku ebangela-
riak. 

Gcrtari honctan Aitak jarritako cginkizuna bctctzcn agcrtzen zaigu Je
sus. Horrctan ez du zcrtan sarturik inork; cz eta haren guraso eta harcn por-
tacrarcn arduradun zirenak ere. Mariak bcrc ama-eskubideei uko egiten die-
la dirudi; une honctan behintzat cz du bere semearengan aginpiderik. Bero-
ncn bidcan aurrera egin dczan laga egin bchar. Beste bat dago benctako ar
duradun dena eta harcn esanera cgon behar du Jesusek: Zeruko Aita. Guzti 
honek crakusten diguncz, Jesus misterio bat da Maria eta Joserentzat. Elka-
rrekin bizi izancz, ordura arte ez zutcn ezer berezirik nabaren harengan. 
Zintzotasuna bai, baina cz miraririk, ez eta beste gauza harrigarririk ere. 
Haur ona, maitagarria, adeitsua, bizia, lciala, esanekoa. Orain zerbait mistc-
riotsua ikustcn hasten dira. Nazarct-era itzuli eta dena ohi bezala doa. Gaztea 
haziz doa bai giza aldctik eta bai erlijio aldctik. «Haren amak gertakari guz-
tiak gogoan hartu eta bere barncan hausnartzen zituen». Jainkoarcn jokaeraz 
geroago eta gehiago konturatzen da. Hauxc da Mariaren fede-bizitza: bere 
eritzici uko egin eta Jainkoaren asmoetara egokitu albait ondoen. Aide ede-
rra cgongo zen Mariak aurrez uste zuenetik orain ikusten duenera! Bide hau, 
distantzia hau zen Mariak fedcz ibili behar izan zuena Jainkoa beronen iza-
tean eta ekintzan betc-bctcan onartu ahal izateko. 

Gogoeta hauctan zehar Mariari begiratu diogu ebangelariek eskaintzen 
diguten argitan, Jainkoarcn Ama dugu bera eta Espiritu Santuaren eraginez 
sortu zuen bere semea. Hauxe da miragarria; baina gainerako guztian haren 
bizitza apala eta distirarik gabea izan zen. Geroa zer izango zen jakin gabe, 
urratsez urrats aurrera egin zuen. Jainkoagan uste oso jarririk, onartu egiten 
du Haregandik datorkion guztia. Bere baitan gogoctak eginik, Jaunaren bi-
deak nolakoak diren ezagutuz doa. 

Patxi Ibarmia 
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