
Gizakia Jainkoaren irrikan bezala 

Jainkoa gizakiaren irrikan 

 

«Jainkoak bere antzeko egin zuen gizakia, bere irudira egin zuen» 

(Hasiera 1,27). Ondorioz, gizakiak Jainkoa du bere amets, inkontzienteki 

bada ere. Ederki esan zuen San Agustinek: «Zuretzat egin gaituzu, Jauna, 

eta gure bihotzak atsedenik ez zugana gabe». 

Eta, Jainkoa gizakiaren irrikan? Jainkoa erabat bestelakoa da, bai; 

tranzendentea. Baina Kristogan haragitu izana ez da badaezpadako gertaera 

bat. Congar teologo handiaren arabera, gauzarik harrigarriena ez da Jesu 

Kristo Jainko izatea, baizik eta Jainkoa Jesu Kristo izatea. Harritzekoa ez da 

gauza txiki bat goratua izatea, baizik eta Jainkoa txiki egitea. 

Maite duzun hura bezalako izatea da maitasunaren probarik handiena. 

Jainkoak gizaki nahi zuen izan, gizakia asko maite zuelako. Gizakia bere 

irudira kreatu zuelako, gizakiaz maitemindurik zegoen Jainkoa.  

Jainkoa Jesu Kristogan gizaki egin bada, bere izatean, bere esentzian, 

izaki izateko zerbait baduelako da. Ez da ahalguztidun izateak ematen dion 

zerbait; bere izatean, bere esentzian ahalbide hori duelako da. Bere baitan 

gizaki izatera eragiten eta bultza egiten dion zerbait duelako da. 

Onginahiaren eta maitasunaren Jainkoagan, txiki denarekin egoteko duen 

ahalbideaz gain, bada joera bat, jarrera bat, pobreagana eragiten diona; 

hartara, Jainkoak ez gaitu maite onak garelako, baizik pobre eta gizajo edo 

gajo garelako. 

San Efremek esana da: «Hitza [guk Hirutasuneko bigarren pertsona 

esaten duguna] bere haragi propiora jaitsi zen». 

Jainkoaren gizatasunak besterik gabe eskatzen du gizakiaren duintasuna, 

miserableena denaren duintasuna ere. Honek guztiak honetara garamatza: 

Jainkoaz ez hitz egitera modu abstraktuan. Ongiaz hitz egitera. Gizakia 

gaiztoa da, baina Jesu Kristok bere gain hartu du gaiztakeria hori, beronen 

epaia gizakiaren gain eror ez dadin. Poza da mintzagai izan behar duena. 

Arriskua dugu, Jainkoaren dinako den gizarteaz, familiaz, pertsonaz hitz 

egiten jarraitzeko, kristau-mezu guztia mezu moral bihurtuz. Ez ote hobe, 

gizakiarentzat duin, maitasun, poz, alaitasun den Jainkoaz hitz egitea? 

Kontua ez da, Hitza betidanikoa dela predikatzea, Hitza preexistente eta 

betidanik dela predikatzea; garrantzizkoa da gizatasuna Hitz horretan 

preexistente eta betidanikoa dela hots egitea. Nolabait esateko, Jainkoaren 

Semea, Hitza, Andre Maria eta Joserengandik jaio aurretik gizaki dela hots 

egitea. 

Horrela harturik, Gizakundea (Eguberria) ez litzateke izango fede-gai, 

sineste-gai, bakarrik, baizik eta Jainkoaren errebelazioaren, agerpenaren 

une izango litzateke. 

Konklusio gisa. Jainkoaren gizatasunaren misterio honek gizakiaren 

jainkotasuna adierazten du, gizakiaren duintasun handia. Eta Hitzaren 



irudira kreatu izan delako, gizakiak badu bere baitan Hitzarekiko edo 

Hitzaganako joera edo jarrera bat. Hasiera hartako idazleek diote, gizaki 

guztiekin batu dela Kristo, salbuespenik gabe. Hortik dator Elizaren 

esperantza: egun batean den-dena Kristogan bat-bilduko dela: Kristo buru, 

gizakiak atal. Alde horretatik, ederra San Agustinen hau: «Azkenean Kristo 

bat izango da den-dena, bere burua maite duen Kristo bat» (Dionisio 

Amundarainek, Martin Gelabert-en Un Dios Capaz de Hombre artikulutik 

xurgatua, in Selecciones de Teologia, 230 zk. 2019, 83-91 or.)  


